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'பததிவுகள்' 100 கவவிததகள்
(தததொகுததி ஒன்ற)

"அதனைவருடனும் அறதிவவிதனைப் பகதிர்ந்து தகதொள்வவதொம்" 

"அதனைவருடனும் அறதிவவிதனைப் பகதிர்ந்து தகதொள்வவதொம்" என்பததத்ததொரக மந்ததிரத்துடன்,
எழுத்ததொளர் வ.ந.கதிரிதரதனை ஆசதிரியரதொகக்தகதொண்டு மதொர்ச் 2000 ஆம் ஆண்டிலதிருந்து தவளளியதொகும்
இதணைய இதழ் 'பததிவுகள்' (பததிவுகள்.கதொம்). 'பததிவுகள்' இதணைய இதழதில் தவளளியதொனை கட்டுதரகள்,
சதிறகததகள், கவவிததகள் மற்றம் ஆய்வுக் கட்டுதரகள் மதின்னூற் தததொகுப்புகளதொக தவளளியதொகும்.

இது அவ்வதகயவில் தவளளியதொகும் முதலதொவது கவவிததத்தததொகுப்பு.

 'பததிவுகள்.கதொம்' தவளளியயடு!
அக்வடதொபர் 2020 

பததிவுகள் ©  2020



2                                                    பததிவுகள் 100 கவவிததகள் ( தததொகுததி ஒன்ற) 

உள்வள..

(1- 6) கவவீந்ததிரனைளின் (அறதிஞர் அ.ந.கந்தசதொமதி) கவவிததகள்!
1.  சதிந்ததனையும் மதின்தனைதொளளியும்!

2. எததிர்கதொலச் சதித்தன் பதொடல்!
 3.  வவில்லூன்றதி மயதொனைம்!

4.  வதயவிதலத் வததொட்டத்ததிவல!
5.  தநடுங்கவவிதத: தகததி!

6. எழுத்ததொளர் ககீதம்!
(7. - 16)  லததொ ரதொமகதிருஷ்ணைன் (ரிஷதி) கவவிததகள்.

7. நந்தவனைத்ததிவலதொர் ஆண்டி
8. நதட

9. வபதொர்த்ததிறம்
10. தவளளிவயற்றம்

11. ஒற்தறச் தசதொல் பற்றதி..
12. வலதிவதொங்கதியும் ததொங்கதியும்

13. தசலவு
14. நவீள்கவவிதத:  அகழ்வு 

15. நவீள்கவவிதத தபதொம்மதிக்குட்டியவின் கதத!
16. ஒரு சல்லதடயும் சதில கவவிததகளும் தசயல்முதற வவிளக்கம்! 

17. ரணை களம். - ததொஜ் -சகீர்கதொழதி-
18 - 24. சதித்ததொர்த்த 'வச' குவவரதொ கவவிததகள்( இயற்தபயர்: இரமணைவிதரன், கந்ததயதொ.

ததிண்தணைதூங்கதி, சதிவசகு சதித்ததொர்த்த 'வச' குவவரதொ ஆகதிய புதனைதபயர்களளிலும் எழுதுபவர்)
அப்பதொ

19. கதிளளிப்வபதொர்வவீரன்
20. சதித்ததொர்த்த 'வச' குவவரதொவவின் (அ)கவவிததகள்

 21. வகதிட்டுக்வகதொல் - 
 22. வழுப்படு ததலப்பவிலதி- I- vi

23. எததிரிகள்!
24.கவவிமனைம்

25. . ஒரு பதொடலும், தசதொல்லதொத சதில வசததிகளும்  இளங்வகதொ,
26. எத்ததனை முகங்கள் எத்ததனை முகங்கள்..  -நதொகரத்ததினைம் கதிருஷ்ணைதொ-

27. இப்வபதொது உனைக்கதொக.. - டதொனைளியல் ஜவீவதொ-
28. ககீததொஞ்சலதி:என் வதசம் வவிழதித்ததழுக ! - ரவவீந்ததிரநதொத் ததொகூர்  தமதிழதொக்கம்:  -சதி.தஜயபதொரதன்

29. புததிய ததலமுதறகள்!  - சதி. தஜயபதொரதன்
30. கதொனைடதொ நதொதடன்னும் வபதொததினைளிவல - சதி. தஜயபதொரதன், கதொனைடதொ 

31. யதொர்  நவீ ?  - சதி. தஜயபதொரதன்-
33. வபசலதொம் வதொரும் -மதுரபதொரததி
34. நச்சு வவிதத - மதுரபதொரததி -
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35. பவிதற நதிலவு     ததிலகபதொமதொ (சதிவகதொசதி)
36. அவர்கள்  - புஸ்பதொ கதிறதிஸ்ரி

37. கதொதலதினைதொல்.....        எஸ்.ரவமஷ்
38. எதனைதொல் இப்படி? - சுப்ரமணைவியன் ரவமஷ்

39. பறதவகள் வவிட்டுச்தசன்ற சுவடுகள் - -இளங்வகதொ-
40. வதடலதில்லதொ கவவிதத வபதொல்.. -இளங்வகதொ-

41. ஆற்றதொதமகளும், ஆற்றப்படுத்தலும்   -இளங்வகதொ-
42. பவிரபஞ்சம் - ரவமஷ்

- 43.  பதொம்பு வபதொனை பதொதத
44 . நதொலும் ததரிந்த நதொய்  - ஜவீவன்-                  

45.  புததிய பதொததயவில் - புஸ்பதொ கதிறதிஸ்ரி 
46. வதடுகதிவறதொம் தடயங்கதள

47. ததிண்தணை தூங்கதியவின் (இரமணைவி) கவவிததகள்
- வவிரல், தறதி & வதொதம்

- 48. ததலப்பவிலதி 1
- 49. ததலப்பவிலதி 2
- 50. . ததலப்பவிலதி 3

51. அறத்த அகவவிததக்கும் நட்ட வவிததக்கும் நடுவவில் முதளத்ததவ
52. ததிரிசங்கு உலகு  - ததிலகபதொமதொ (சதிவகதொசதி)

53. நவீ அகததி அல்ல! -  புததியமதொதவவி (மும்தப, இந்ததியதொ)
54. நகர் வலம் - வ.ந.கதிரிதரன் -
55. அனைதகதொண்டதொ வ.ந.கதிரிதரன்

56.. எனைதும் அவளதுமதொனை மதழபற்றதிய வசகரிப்புகள் - வகதொ.முனைளியதொண்டி, மவலசதியதொ -
57. வபசதொததிரு மனைவம! - நதொகரத்ததினைம் கதிருஷ்ணைதொ -

58. மகவள.. வந்து வவிடு..!   - புததியமதொதவவி (மும்தப- இந்ததியதொ) -
59. ஞதொபகங்கள் - நதொகரத்ததினைம் கதிருஷ்ணைதொ (பவிரதொன்ஸ்)

60. ஒரு கதிறதிஸ்தவனைளின் வவிண்ணைப்பம் - சுகன்
61. கனைவுலகம் - சக்ததி சக்ததிததொசன்

62. ஏகதலவனைளின் புத்ததிரி  -புததியமதொதவவி (மும்தப) -
63. கதொக்தக தபதொன் - ததிலகபதொமதொ

64. என் கதொதல்  - ஊட்ஜரூ நுநுக்கல் (Oodjeroo Noonuccal)| தமதிழதொக்கம்: டதொக்டர் தவ.பதொரததி
ஹரிசங்கர்

65. வவடன் - ஆர்ச்சதி தவல்லர் [Archie Weller]| தமதிழதொக்கம்: டதொக்டர் தவ.பதொரததி ஹரிசங்கர்
66. ததலப்பவிள்தளகள் - ஜதொக் வடவவிச் [Jack Davis]| தமதிழதொக்கம் டதொக்டர் தவ.பதொரததி ஹரிசங்கர்

67. உனைக்குமதொ ? - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன் (வஜர்மனைளி)
68.  இத்ததனை நதொளதொய் எங்கதிருந்ததொய் ? - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன் (வஜர்மனைளி)

69. நதொதளய அஸ்தமனைத்துக்கதொய் - - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன் (வஜர்மனைளி)
70 நவீ மட்டும் - பதொரததி (வஜர்மனைளி) - 

71 கனைவுக்குள் வதொழ்க்தகயவிது  பதொரததி (வஜர்மனைளி) -.
72. அன்பு மயம்... - மதுமதிததொ

73. புது யுகம் பவிறக்கட்டும்! - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன்
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74. நதிழல் வதடும் மரங்கள் - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன்
75 அர்த்தமதிழக்கும் கதொத்ததிருப்புகள் - ததிலகபதொமதொ(சதிவகதொசதி)

76. பனைளிப்வபதொர் -  புததியமதொதவவி
77. புயலடித்துச் சதொய்ந்த மரம் - சந்ததிரவதனைதொ தசல்வகுமதொரன் ( வயர்மனைளி )

78. ரசம் - தநப்வபதொலதியன் (சதிங்கப்பூர்) -
79. கவனைளிக்கப்படதொ உண்தமகள்... - மதுமதிததொ -

80. ததருவவிழதொ! - ரவவி (சுவவிஸ்) -
81. தவள்ளளி இரவுகள் - - இளங்வகதொ -
82. எங்வக நவீவயதொ.. .. வதவவந்ததிர பூபததி

83. அச்சமும் அவலமும் அவரவர்க்கு வந்ததொல்... - ப.வவி.ஶ்ரீரங்கன் -
84.  கவவிதத: தததொப்புள் தகதொடி!   ப.வவி.ஶ்ரீரங்கன் -

85. ஆவவீனை மதழதபதொழதிய இல்லம் வவீழ...  (சதின்னைக் கதத) - ப.வவி.ஶ்ரீரங்கன் -
86. தவம் - ததிலகபதொமதொ (சதி9வகதொசதி)

87. எங்வகதொ இருக்கும் கதிரகவதொசதிக்கு... - வ.ந.கதிரிதரன் -
88.  எழுக அததிமதொனுடவர! - வ.ந.கதிரிதரன் -

89. ஆதச! - வ.ந.கதிரிதரன் -
90.  வவிடிதவள்ளளி - வ.ந.கதிரிதரன் 

-91.  பதொர்த்துக் களளித்ததிடவவ!  - பதொ.வதவவந்ததிர பூபததி -
92. தற்கதொல மனைளிதன்! - - எம்.ஏ.சலதொம் -

93. தஹக்கூக் கவவிதத: மதின்வவிசதிறதி! தவீக்குச்சதி! கண்ணைவீர் முத்துக்கள்! - எம்.ஏ.சலதொம் -
94: தனைளிதம!  - தநப்வபதொலதியன் (சதிங்கப்பூர்) -

95. யதொதனை பதொர்த்த குருடர்கள்!  - வ.ந.கதிரிதரன் -
96. புறச்சூழலதில் அகக் குரல்கள்! -  ததிலகபதொமதொ -
97. வருகல் ஆற! - தநப்வபதொலதியன் (சதிங்கப்பூர்) -

98. மனைதச உதடத்ததறதிய பத்துக்கும் வமற்பட்ட வழதிகள்! - மதொலததி -
99. கதொனைல்நவீர் வவட்தட!  - பவிச்சதினைளிக்கதொடு இளங்வகதொ(சதிங்கப்பூர்) -

100. மரமல்லதிதககள்! - மதொலததி! -
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(1- 6) கவவீந்ததிரனைளின் (அறதிஞர் அ.ந.கந்தசதொமதி) கவவிததகள்!

1.  சதிந்ததனையும் மதின்தனைதொளளியும்!

சசாளரத்ததின் ஊடசாகப் பசார்த்ததிருந்ததன் சகமமெல்லசாம
ஆழ உறங்கதியது அர்த்த ரசாத்ததிரி தவேளளயயிதல,
வேசானம நடுக்கமுற, ளவேயமமெல்லசாம கதிடுகதிடுக்க,
தமெசானத்ளத மவேட்டி யயிடிமயசான்று தமெசாததியதத!
'சட்' மடன்று வேசானம மபசாத்ததுதபசால் மபருமெசாரி
மகசாட்டத்மதசாடங்கதியது. 'தஹேர்' மரன்ற இளரச்சலுடன்
ஊளளயயிடு நரிளயப் தபசால் மபருங்கசாற்றும உதறதியது.
ஆளள வேயிழுத்ததிவேயிடும அத்தளகய தபய்க்கசாற்று
சூறசா வேளளியயிதுவேசா உலகதிளனதய மெசாய்க்க வேந்த
ஆறசாத மபருஊழதிக் கசாலத்ததின் கசாற்றதிதுவேசா?
சசாளரத்துக் கதவேயிரண்டும துடிதுடித்து தமெசாததியது.
ஆழதிப்மபரும புயல்தபசால் அல்தலசாலம அவ்தவேளள
உலகம சசீரழதிவேயிற்ற(து); அப்தபசா வேசானத்ததில்
மெசாயும உலகதினுக்கு ஒளளிவேயிளக்கந் தசாங்கதிவேந்த
கசாயும மெதின்னமலசான்று கணதநரம ததசாற்றதியதத.
மகசாட்டுமெதிடித்தசாளம இளசய நடம மசய்யும
மெட்டற்ற தபரழகு வேசான்வேனளிளத தபசால் மெதின்னல்
ததசான்றதி மெளறந்ததுதவே; சதிந்தளனயயின் தரங்கங்கள
ஊன்றதிமயழுந்தன இவ் மவேசாளளிமெதின்னல் மசயல் என்தன?
வேசாழ்தவேசா கணதநரம; கணதநரம தசானுமுண்தடசா?
சசாவும பயிறப்புமெக் கணதநரத் தடங்குமென்தறசா?
ஐனனப் படுக்ளகயயிதல ஏளழமெதின்னல் தன்னுளடய
மெரணத்ளதக் கண்டு துடிதுடித்து மெடிகதின்ற
தசததி புததினமென்று; அச் தசததியயிதல நசான் கசாணும
தசசாததி மகசாளுத்ததிச் தசசாபயிதத்ளதத் மசய்துவேயிட்டு
ஓடி மெளறகதிறது; வேசாழும சதிறு கணத்ததில்
ததடி ஒரு தசளவே மசகத்ததிற்குச் மசய்ததுதவே!
தசளவேயதன் மூச்ச; அச்தசளவே யயிழந்தவுடன்
ஆவேயிபயிரிந்து அகல்வேசானளில் கலந்ததுதவே!
என்தன இம மெதின்னல(து) எழதிதல மவேன்றதிருந்ததன்.
மெண்ணயின் மெக்களுக்கு மெதின்னல் ஒரு தசததி மசசால்லும.
வேசாழுமசதிறு கணத்ததில் ளவேய மமெலசாம ஒளளிதரதவே
நசாளும முயற்சதி மசய்யும நல்லமசயல் அதுவேசாகும.

பததிவுகள் ©  2020



6                                                    பததிவுகள் 100 கவவிததகள் ( தததொகுததி ஒன்ற) 

இந்த வேசாறசாகச் சதிந்தளனயயில் ஆழ்ந்துவேயிட்தடன்.
புந்ததி நடுங்கப் புரண்டததசார் தபரிடி; நசான்
இந்த உலகதினளிற்கு வேந்தளடந்ததன்; என்னுளடய
சதிந்தளனயசால் இச்சகமதசான் சதிறதிதுபயன் கண்டிடுதமெசா? -

- அறதிஞர் அ.ந.கந்தசசாமெதியயின் ஆரமபகசாலக் கவேயிளதயயிது. ஈழதகசரியயில் மவேளளிவேந்தது. -

2. எததிர்கதொலச் சதித்தன் பதொடல்!

எததிர்கசாலத் ததிளரநநீக்கதி அதற்கப் பசால்யசான்
ஏகதிட்தடன் ஏகதிட்ட தபசாததில் என்முன்
கததிர்தபசாலும ஒளளிமுகத்தசான் கருளணயூறும
கமெலமதபசாற் கண்ணயிளனயசான் ஒருவேன் வேந்தசான்
"எததிர்கசால உலகமெதிஃது மெனளிதசா நநீயயிங்
தகன்வேந்தசாய் இவேண்கசாணும பலவுமுன்ளன
அததிர்மவேடி தபசால் அளலக்கழதிக்கும ஆதலசாதல
அப்பதன நதிகழ்கசாலம மசல்க" என்றசான்.

அறதிவேயினளிதல அடங்கசாத தசாகம மகசாண்தடன்
அவ்வுளரயசால் அடங்கவேயில்ளல அவேளன தநசாக்கதிச்
'மசறதிவுற்ற தபரறதிவேயின் தசர்க்ளக தவேண்டும
மசந்தமெதிழன் யசாமனசாருவேன் ஆதலசாதல
மெறுவேற்ற தபரசாண்ளமெக்தகசாட்ளட என்ளன
மெளலவுறுத்தசா மதததிர்கசாலம" என்று கூறதிக்
குறுகுறுத்த வேயிழதியுளடயசான் குழுத வேயியசான்
குணமமென்ன மபயமரன்ன என்று தகட்தடன்.

"எனக்குமுன்தன சதித்தர்பலர் இருந்தசா ரப்பசா
எததிர்கசாலச் சதித்தன்யசான் நதிகழ்கசாலத்தர்
உனக்குமுன்னர் வேசாழ்ந்ததிட்ட சதித்த ரல்லசால்
உன்கசாலச் சதித்தளரயும ஏற்கசா ரப்பசா
மெனக்குளறவேசால் கூறவேயில்ளல மெகதிதலத்ததில்
மெடளமெமயசாரு மெயக்கத்ததின் ஆட்சதி என்றும
கனத்துளததிங் மகன்பளததய கருததிச் மசசான்தனன்
கசாசதினளியயின் பண்பயிதளனக் கசாணப்பசா நநீ.

வேருங்கசாலச் சதித்தனுளர மசய்த வேசார்த்ளத
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ளவேயகத்தசார் அறதிதற்கசாய் இங்கு மசசால்தவேன்
"மபருமதபசார்கள வேயிளளகதின்ற நதிகழ்கசாலத்ததில்
பயிளவுறுத்தும பலவேளகயசாம தபதமுண்டு
ஒருளமெமபறும மெனளிதர்களள ஒன்றசா வேண்ணம
ஊடளமெத்த சவேரளனய தபதம யசாவும
தநசாக்கதிடுவேசாய் தூரஎததிர் கசால மெமீதத"

அண்டுபவேர் அண்டசாது மசய்வேததது
அநதியசாய தபதங்கள மபயளரச் மசசால்தவேன்
துண்டுபட்டுத் ததசங்கள என்றதிருத்தல்
தூய்ளமெயசாம இனமமமெசாழதிகள மெதங்க மளன்று
அன்றுமதசாட்டிங் கதின்றுவேளர இருக்குமெந்த
அர்த்தமெதிலசாப் பயிரிவேயிளனகள எல்லசாம சசாகும.
ஒன்றுபட்டிவ் வுலமகல்லசாம ஒற்ளறயசாகும
ஒருமமெசாழதியயில் ஓரரச புரக்குமெப்பசா.

அரமசல்லசாம ஒழதிந்துலகதில் ஓரரதச யுண்டசாம
அறங்கூறும ஒருமெததமெ உலமகல்லசாம ஆகும
வேயிரசமமெசாடு வேயிகற்பங்கள வேளர்க்குமமெசாழதி எல்லசாம
வேநீழ்ந்துவேயிடும ஒருமமெசாழதிதய இவ்வுலகதில் உண்டசாம
சரசமமெசாடு உலகத்து மெககமளல்லசாம தமளமெச்
சமெசானர்கள மெனளிதகுலம என்ற இன மமென்பசார்
அரசர்கள ஏளழபணக்கசாரமனன்ற தபதம
அத்தளனயும ஒழதிந்து  வேயிடும எததிர்கசால உலகதில்.

மசந்தமெதிழும சசாமெமீழச் சதிங்களமும சசாகும
மசகமமெல்லசாம ஒருமமெசாழதிதய தளல  தூக்கதி நதிற்கும.
நந்தமெதிழர் இனஞ்சசாகும பயிற இனமும சசாகும
நசாமடல்லசாம மெனளித இனம ஒன்றுதளல தூக்கும.
எந்தமமெசாழதி இவ்வுலகதில் நதிலவுமமெனக் தகட்பயில்
எண்ணயிக்ளக மகசாண்டமமெசாழதி எமமமெசாழதிதயசா இங்கு
அந்த மமெசாழதி தசானப்பசா அரசசாளும உண்ளமெ
அதுநன்று தசானப்பசா பயிரிவேயிளனகள ஒழதிதல்.

நதிகழ்கசாலச் மசந்தமெதிழர் இது தகட்டுச்  சசீறதி
நநீசனுளர நதிகழ்த்தசாதத மசந்தமெதிதழ உலகதின்
புகழ்மமெசாழதியசாய் உலகத்ததின் மபசாது மமெசாழதியும ஆகும
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புதுளமெதளன கசாண்பபீர்கள என்றுபுகன் றதிடுவேசார்.
இகழ்ந்ததிடுவேசார் எததிர்கசாலச் சதித்தனுளர தன்ளன
இமமெதியள தவேணும  மெசானமெதில்லசா மூர்க்கன்
நதிகழ்கசாலத் ததிருந்ததிருந்தசால் மசய்வேதறதிந்ததிடுதவேசாம.
மநஞ்சபயிளந் மதறதிந்ததிருப்தபசாம என்றதிகழ்த்ததிடுவேசார்.

பயிறப்பசாதல யசானுயர்வு தசாழ்வுளரக்க மெசாட்தடன்
பயிறப்பசாதல என்மமெசாழதிதய சதிறந்தமதனச் மசசால்தலன்.
பயிறப்மபன்றன் வேசமெசாதமெசா? பயிரமெத்ததின் வேசமெசாம.
பபீருவேயில் பயிறந்ததிருந்தசால் பபீருமமெசாழதி பபீதட
மவேறதிமெதிகுந்த நதிகழ்கசாலத்   தநீதுணரமெசாட்டசார்
வேயிழழுக்தக மபருங்கலகம வேயிளக்கதின்றசார் அன்னசார்
அறதிவேற்தற துன்பங்கள அனவேர்க்கும  வேயிளளப்பவேர்
ஐய்யய்தயசா இவேர்மெடளமெ என்மனன்று மசசால்தவேன்.

புதுயுகத்ததின் குரல்தபசால் எததிர்கசாலச் சதித்தன்
புகன்றமமெசாழதி தகட்டபயின்னர் யசானவேளனப் பசார்த்து
"எததிர்கசாலச் சதித்தசா உன் இனளியமமெசாழதி தகட்தடன்.
எண்ணங்கள வேயிரிவேளடயும என்னுடன் நநீவேந்து
மெததி மகட்டசார் வேசாழ்கதின்ற ளவேயகத்ததில் புததிய
வேசாழ்தவேற்றதிச்மசல்வேசாதயசா என்றதிளறஞ்சதி நதிற்க
மமெதுவேசாகச் மசவ்வேயிதழ்கள ததிறந்தளதயுமெங்தக
மமென்னளிலவுக் குஞ்சதிரிப்புப் பயிறந்தளதயும கண்தடன்.

கசாலத்ததின் கடல் தசாவேயி நநீங்கு வேந்த
கசாரணத்தசால் ஏதறதிவு என்பளத நநீ கண்டசாய்
ஞசாலத்ததில் நதிகழ்கசால மெயக்கத்ததி லுளதளசார்.
ஞசானத்ளதக் கசாண்பசாதரசா? கசாணசார்களப்பசா
கசாலத்ளத யசான்தசாண்டிக் கசாசதினளிக்கு வேந்தசால்
கட்டசாயம எளனயவேர்கள ஏற்றதிமெதிததித்ததிடுவேசார்
ஆலத்ளதத் தந்தன்று தசசாக்கதிரதளரக்  மகசான்ற
அன்பர்களுன் மெனளிதச் தசசாதரர்களன்தறசா?

ஆதலதினசால் நதிகழ்கசால மெனளிதசா அங்கு
யசான்வேதரன் நநீதபசாவேசாய் என்றசான் ஐயன்
கசாதலதினசால் கசால்கமளன்னும கமெலம மதசாட்டுக்
கண்மணசாற்றதி வேயிளடமபற்தறன் ததிளர நநீங்கதிற்று.
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பசாதகர்கள முழுமெளடளமெப் தபசார்கள சூழும
பசாருக்கு நதிகழ்கசாலம வேந்ததன் எங்கும
தநீதுகதள நடமபுரியும நதிளலளமெ கண்டு
ததிடுக்கதிட்தடன் என்றதிவேர்கள உண்ளமெகசாண்டல்?  

- ததன்மமெசாழதி -

3.  வவில்லூன்றதி மயதொனைம்!

நசாட்டினர்நநீர் அறதிவேநீர் வேயில்லூன்றதி தன்னளில்
நசாம கண்ட ஈமெத்தநீ மவேறுந்தநீ அன்று
தகட்டினளிதல உளபயிணத்ளத உண்பதற்குக்
கதிளர்ந்மதழுந்த தநீயன்று மநடுநசா மளங்கள
நசாட்டினளிதல கதிளளபரப்பும சசாததி என்னும
நச்சமெர வேநீழ்ச்சதியயிளனக் கசாண்பதற்கசாய்க்
வேசாட்டமுற்ற மெக்களுளம கனன்று மபசாங்கும
வேல்லமதசாரு புரட்சதித்தநீ வேசாழ்க வேஃது.

மெக்களகுல மென்தறசாநசாம மெரதமெசா கசீதிழசாம
மெசாடுகதளசா வேயிலங்குகதளசா கூறும என்று
ததிக்கற்றசான் மநஞ்சதினளிதல பயிறந்த ளவேரத்
தநீ அதுவேசாம ததிளச எங்கும பரவுதற்கு
மெக்களநசாம மெறுப்பமதவேர் என்று கூறதி
மெசாவுரிளமெப் தபசார்மதசாடங்கதி வேயிட்டசான் அந்தத்
ததிக்கதளன வேயில்லூன்றதித் ததிருத்த லத்ளதச்
சதிர்ந்தசாழ்த்ததி வேணங்குதவேசாம புனளித பூமெதி.

தகளநீர் ஓர் வேநீரமெதிகு கசாளத ஈது.
கதிளரின்பம நல்குமமெசாரு தசததி யன்தறசா?
பசாழதினளிதல பயந்ததிருந்த பசாமெ ரர்கள
பலகசாலந் துயயில்நநீங்கதி எழுந்துவேயிட்டசார்
வேசாழதியதரசா வேரப்தபசாகும நவேயு கத்ததின்
வேளக்கசாளல இளமபருததி வேரவு ணர்த்தும
தகசாழதியது சதிலமபலதிது மவேற்றதி ஓங்கல்
மகசாளளகக்கசாதரவு, நல்குதவேசாம நசாம.

பரமபளரயசாய்ப் தபணயிவேந்த பழக்கமமென்று
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பழங்களதகள தபசகதின்றசார் மெனளிதர் பசார்ப்பயின்
பரமபளரயசாய்ப் தபணயிடினும தநீயதசான
பழக்கமமெனப் பகுத்தறதிவேசாற் கண்ட பயின்னும
சதிரங்குவேயிப்பததசா அதற்கு? மூடச் மசய்ளகச்
சதிறுளமெஎன்று மசகமமெல்லசாம நளக நளகத்துச்
சதிரிபபதற்குச் மசவேயிதசாரீர் தநீண்டசாய்ப் தபயயின்
சதிரங்மகசாய்தத புளதத்ததிடுதவேசாம வேசாரீர் வேசாரீர்.

- ததினகரன் 9.11.1944 -

4.  வதயவிதலத் வததொட்டத்ததிவல!

1.
கசாளலயயிதல சங்மகழுந்து பமமும! "தநரம
கணக்கசாச்ச! எழுந்துவேசா! தூக்கமதபசா தும.
தவேளலமசய தவேண்டு"மமெனச் மசசால்லு மெஃது!
தவேல்வேயிழதியசாள உடன்வேயித்தசாள! துடித்மதழுந்தசாள!
பசாளலயுண தவேண்டுமமெனப் பசாலகன் தசான்
பதறுமென்தறசா?என நதிளனத்தசாள பசாய்தமெற்பசாலன்
கசாளலமமெல வேருடினசாள கமெலப் பூதபசால்
கண்வேயிரித்துக் கசாளலயுளதத் மதழுந்தசான் பசாலன்!

2.
முகத்ளதமமெல முத்தமெதிட்டசாள! ரசாசசா மவேன்றசாள!
முத்தமபயின் முத்தமெதிட்டு முறுவேலதித்தசாள!
அகத்ததினளிதல அளணகடந்த அன்பயின் மவேளளம
அமுதமெசாய் மெசார்பயிளடதய சரக்கவேஃளத
அகம குளளிரப் பசதிதநீர உடல்வேளர
அருந்தட்டும குழந்ளதமயன அளணத்துக் மகசாளவேசாள!
முகமமெலர வேசாய்குவேயித்துச் சதிரத்ளததயசாடு
முழதித்தவேண்ணம பசாலகந்தசான் பருகுகதின்றசான்!

3.
அன்ளனயுளம அழகதிய பூங்கனவுபல
அருமபயிவேரும! சதின்னவேந்தப் பசாலகன்தசான்
மென்னவேன்தபசால் மெல்லசார்ந்த புயத்தனசாகதி
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மெண்ஞ்மசய்து மெக்களபல மபற்று தவேண்டும
மபசான்தனசாடும பூதணசாடும சதிறக்க வேசாழ்வேசான்!
மபசாறசாளமெப்தபய் உறவேயினளர வேயிழுங்கும உண்ளமெ!
என்மனன்ன நதிளனமவேல்லசாம என்மெனத்தத!
எனநதிளனந்து தன்னுளதசான் மவேட்கதிக்மகசாளவேசாள!

4.
பசால்குடித்துமுடிய அந்தக் குழந்ளத இன்பப்
பசமுகத்ததில் பசால்வேடியக் கலகமலன்று
மெசால்தநீர உளத்துன்ப மெசாச ஓட
மெனங்குளளிரச் சதிரித்துத்தன் ளகளய ஆட்டி
கசாளலயுளதத் ததிருள தநீரும கசாட்சதி நல்கும!
கசாரிளக மெனத்ததின்பம சசீறதிப் மபசாங்கும!
நசாளலந்து முத்தமெந்த மவேறதியயிற் மகசாட்டி,
நங்ளகதன் தவேளலக்குக் கதிளமபுகதின்றசாள!

5.
பசாளனயயிதல தண்ணநீரில இட்டிருநத
பழயதளன எடுத்தத உண்டுமெதிஞ்ச
மெசாளனநதிகர் கண்ணசாள தன் மெணவேசாளர்க்கு
மெற்றதளன ளவேத்துவேயிட்டு வேயிளரந்து மசன்று
கசானகத்து மூங்கதிலதிதல தவேய்ந்த கூளட
கழுத்ததினளிதல பயின்புறமெசாய்த் மதசாங்கவேயிட்டு
தசாமனழுந்து வேயிளரவேசாள தன் தவேளலக்கசாடு!
தன் கண்ணயின் ஓரத்ளதத் துளடத்துக்மகசாளவேசாள!

- அ.ந.கந்தசசாமெதி கவேநீந்ததிரன் என்னும புளன மபயரில் எழுததிய கவேயிளத. 'பசாரததி' இதழதில் 
மவேளளிவேந்தது. -

5.  தநடுங்கவவிதத: தகததி!

1.
சட்ட மமென்னும கருங்கல்லசால்
சளமெத்த சதிளறவேநீ டிதுவேசாகும
சட்டம சரிதயசா பயிளழதயசா நசான்
சசாற்றவேறதிதயன் அறதிவேமதலசாம
கஷ்ட்டமெதிந்தச் சதிளற வேசாழ்வு
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கருங்கற் சவேரும பலமெசாகும
மெற்றமதல்லசாம எற்றுக்கு
மெனதத வேநீணயில் அளலவேதுதமென்?

2.
சதிளறவேநீ மடன்று கூறதிவேயிட்டசால்
சதிறதிதயசார் தசாதமெசா அங்கதிருப்தபசார்?
நதிளறந்த அறதிவேயின் அளலவேநீசம
நநீலக் கடதல அளனயசாரும
ததிறந்தத இருளளப் பயிளந்மதசாளளிளய
ததிக்கதிற் சதிதற் வேயிட்தடசாரும
மெளறந்தத உளறந்த ஆலயமெசாம
வேணங்கற்குரிய தகசாவேயிலதிதசாம!

3.
கதிதரக்க ஞசானளி தசசாக்ரரும
கசீளழத்ததச மெகசாத்மெசாவும
உளரக்க மவேசாண்ணசா நற் மபருளமெ
உத்தமெரின்னும பல நூறசாய்த்
தளரக்தக உண்ளமெ வேழதிகசாட்ட
தசாரணயி ததசான்றதிய நன் மெலர்கள
சதிளறக்தக சகந்தம வேநீசதி நதின்ற
சதிறுளமெ உலகம இதுவேன்தறசா?

4.
மபரிதயசார் வேசாழ்ந்த இச்சதிளறயயில்
தபளத நசானும இடம மபற்தறன்!
அரிதத இந்த அததிர்ஷ்டத்ளத
அறதிந்த நண்பர் யசாவேர்க்கும
வேயிரிவேசாய் உளரத்து மெகதிழ்தற்கு
வேயிலங்கசாய் அளமெந்த மகசாடுஞ் சதிளறதய!
சரிந்தத உந்தன் சவேமரல்லசாம
சசாய்ந்தத ஒழதிந்து தபசாகசாதவேசா?

5.
வேசானளின் சதிறதிய மெலர்கள தபசால்
வேசாவும வேண்ணப் பறளவேகளள
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கசான தவேடன் ளகப்பற்றதி
கட்டிக் கூட்டில் இட்டதுதபசால்
மெசானளிடப் புளளளின் சதிறகதளன
மெழுங்க மவேட்டிச் சதிளறளவேக்கும
நசானளிலப் புல்லர் கூட்டமதபசால்
நசாசகசாரர் இங்குண்தடசா?

6.
பறளவே நல்லூன் உணவேசாகும
பயளனக் கருததி அளடக்கதின்றசார்!
கறளவேப் பசளவேப் பசாலுக்கசாய்க்
கட்டிளவேத்துக் கறக்கதின்றசார்!
வேறதிதத மெனளிதர் கூட்டத்ளதச்
சதிளறயயில் ளவேத்து வேளர்க்கதின்றசார்!
சதிளறயயில் வேசாழ்ந்ததன் ஆயயினுமெதிச்
சதிறுளமெ சதிரிப்ளபத் தந்ததிடுதமெ!

7.
களவு மசய்தசால் சதிளறமயன்று
கனன்தற என்ளன இங்கதிட்டசார்!
களவு களவு என்ப மதல்லசாம
கருத்ளதச் மசலுத்ததிப் பசார்க்ளகயயிதல
முழுதும மபரிய வேயிளளயசாட்தட
மூடத்தனத்ததின் முடிதபயசாம!
களவு களவு என்ற பதக்
கருத்ளத நசானும கழறுவேதன!

8.
உளளவேனளிடத்ததில் இல்லசாதசான்
உணவேயின் உளடயயின் ததளவேக்கசாய்
மமெல்லச் சதிறதிதத எடுத்ததிட்டசால்
தமெததினளி அதளனக் களமவேன்னும!
உளளவேனளிடத்ததில் அல்லசாமெல்
உளடளமெ யற்றவேன் ளகயயிருந்து
இல்லசா மெனளிதன் எடுப்பதற்கு
எங்ஙன் முடியும இயல்பு வேநீதர!
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9.
இன்னும கூறுவேன் தகளுமெதிதனசா!
இல்லசாமெனளிதன் உளளவேளனப்
பன்னளிப் பன்னளிக் தகட்டசாலும
பயக்கும பயதனசா மெதிகச் மசசாற்பம!
மசன்னளியயில் அடித்துப் பறதித்தசாதலசா
சதிவேந்த ரத்தம வேநீணசாகும!
அண்ணல் கசாந்ததி மசசால்லதிளவேத்த
அகதிமளச வேழதிதய களவேசாகும!

10.
களவேர் களவேர் எனக்கூறதி
கருளணயற்தறசார் ஏளழகளள
மமெளள இங்தக தளளுகதிறசார்
தமெலசாம மசல்வேர் பகலதினளிதல
மகசாளளள அடிப்தபசார் உலமகங்கும
குளவேயசாய்ப் பணத்ததில் புரளகதின்றசார்!
களவேர் தமெக்தக சதிளறமயன்றசால்
அவேர்க்தக முதலதிடம தருவேநீதர!

11.
களவு பயிடிக்கும சட்டமமெல்லசாம
கசாசதினளி வேததியும மசல்வேர்கதள
அழகசாய்த் தமமபசாருள கசாப்பதற்கு
ஆக்கதி ளவேத்த தந்ததிரமெசாம!
வேளமெசார் கதிளளிகள, பறளவேயயினம
வேனத்ததில் வேததியும வேயிலங்குகளளில்
களவுச் சட்டம ஒன்றுண்தடசா?
கழறும கவேயிளத ரசதிகர்கதள!

12.
சதிளறயயில் உடளலப் பயிணயித்தசாலும
சதிந்தளன சதிறகு தநீயவேயில்ளல!
முளறயசாய் நதிளனவு முழுவேதுதமெ
முழங்கதித் தநீர்க்கத் தருணமெதிளல!
சதிளறவேசாய்க் கதளவே தநசாக்குகதிதறன்,
இருமபுக் கமபயிகள எண்ணுகதிதறன்
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சதிளறதய! என்னுளம கவேயிளதயயினசால்
சதிலதிர்க்க ளவேத்தசாய் நநீ வேசாழ்க!

13.
இருமபுக் கமபயிகள பயின்னசால் நசான்
இருந்து குளமெயும தவேளளகளளில்
இருமபுக் கமபயிகள எத்தளன மயன்
மறண்ணயி எண்ணயி அலுத்துவேயிட்தடன்!
ததிருமபத் ததிருமப எண்ணயிடிலும
ததிடமெசாம கமபயிகள பததிமனட்தட!
ததிருமபத ததிருமப எண்ணுவேததன்
ததிடுமமெனக் கூடிக் குளறயுமமென்றசா?

14.
கருங்கற் சவேளரப் பசார்க்கதின்தறன்
கருளமெந் நதிழல் படர்ந்துளள
மநருங்கும சந்துகள, மூளலகளளில்
மநஞ்சம மசலுத்ததி தநசாக்குகதின்தறன்!
கருங்கற் சவேரின் இளடயயினளிதல
கசாணும சதிளறதய! இவ்வுலகதின்
கருங்கல் லதிதயத் துளறகதின்ற
கசாரிருள சதின்னம நநீதயதசான்!

நன்றதி: சதந்ததிரன், ஆகஸ்ட் 5, 1951.

6. எழுத்ததொளர் ககீதம்!

சங்கு முழங்குது! சங்கு முழங்குது!
சங்கு முழங்குது தகள - புதுளமெச்
சங்கு முழங்குது தகள.
எழுத்மதனும சங்கம
ஒலதித்ததிடுகதின்றது.
உழுத்ததிடும உலகம ஒழதிந்ததிடதவே -
சங்கு முழங்குது.               - சங்கு முழங்குது

சரண்டல் மெதிகுந்தது, சூழ்ச்சதி
நதிளறந்தது
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இருண்ட இச்சமுதசாயம!
வேரண்டு கதிடந்ததிடு மெக்களளின் துன்ப
வேளதகள ஒழதித்ததிடுதவேசாம!
ததிரண்டிவேண் எழுவேநீர் தபனசா மென்னர்
தநீரமுடன் நநீதர - களலச்
சதிற்பயிகதள! எம எழுத்தசாற் பற்பல
அற்புதம மசய்ததிடுதவேசாம! - புது
அளமெப்பும நதிறுவேயிடுதவேசாம.            - சங்கு முழங்குது

கமபன், வேளளுவேன், கசாளதமெகம வேழதி
வேந்தவேர் நசாமென்தறசா?
கசீரன், ஒளளவே, இளங்தகசா மபற்ற
கசீர்த்ததி நமெதன்தறசா?
நசாவேலன், பசாரததி - தசசாமெசந்தரன்
நமெது இனமென்தறசா? - இவேர்
யசாவேரும கசாட்டும வேழதிதய நமெது
இலக்கதிய நல்வேழதியசாம! - அவ்
வேழதிதய மசன்று ஒளளிதசர் தமெதிளழ
வேயிழதிதபசாற் கசாத்ததிடுதவேசாம.           - சங்கு முழங்குது

வேசானவேயில் வேர்ணம ஏழு
வேளளவேளதக் கண்டிடுவேநீர்!
கசானகத்ததில் கனளிகள ஆயயிரம
கசாற்றதில் அளசவேளதப் தபசால்
பூங்கசா வேனத்ததில் ஆயயிரம ஆயயிரம
பூக்கள மெலர்வேளதப் தபசால்
புத்தம புததிய கருத்துகள - ஆயயிரம
நதித்தம மபருகமவேன                 - சங்கு முழங்குது

[ இலங்ளக முற்தபசாக்கு எழுத்தசாளர் சங்கம 1962இல் நடத்ததிய அகதில இலங்ளகத் தமெதிழ் எழுத்தசாளர் 
மபசாதுமெசாநசாட்ளட ஒட்டி அமெரர் அ.ந.கந்தசசாமெதி அவேர்களசால் இயற்றப்மபற்றது.]

பததிவுகள் ©  2020



17                                                    பததிவுகள் 100 கவவிததகள் ( தததொகுததி ஒன்ற) 

(7. - 16)  லததொ ரதொமகதிருஷ்ணைன் (ரிஷதி) கவவிததகள்.

7. நந்தவனைத்ததிவலதொர் ஆண்டி

உலகதின் அருமபூக்கள பல தகசாடி
பூத்துக் குலுங்கும ததிருப் பூங்கசாவேனம
உனது.
துலங்கும அவேற்றதின் தனளிநதிறங்களும, நறுமெணங்களும
உயயிளரத் துளளிர்க்கச் மசய்ய
ததசாட்டமும, மதன்றலும தமமுள கலந்து
கதிளளயளசத்துத் தந்தளவே சதிலவும
நசாட்டம மெதிக நசான் மகசாய்தளவே சதிலவும
சடர்க்மகசாடி யசாகதி நதின்தறன் சூடி.
வேசாடியழுதசாய் நநீ வேழதிமதசாளலந்ததசாய்
அடர்கசாட்டில்.
'அடிக்கு அடி ஊற்றுக்தகணயி யயிருக்கும
அகன்று படர்ந்த சர்க்களரத் ததனசாற்றதில்
அட, ஒரு ளக யளளளினசாமலன்ன
மகசாளளள தபசாய் வேயிடுமெசா மசசால்?
மவேளளளயசாய் தகட்டது உள.
(வேயினசாவும வேயிளடயும எல்லசாம
மவேறும பசாவேளனயயின்றதி தவேறதில்ளல மகசாள.)
- மகசாள இன்றதில் தன் ததடலதின்
நல்வேரவேசாய்
இன்மனசாரு கரம என் பூவேனம பரவேப்
மபறும பசாழ்மவேளளியயில் தன்
கசால்மெசாற்றதிக் மகசாண்டுணரும உன்
வேலதியயின் கனபரிமெசாணங்களள.

8. நதட

கல்லும முளளும கசாலுக்கு மமெத்ளதயசாக
ஏகும கசாலம சதிறதிதத தயங்கதித் தசாண்டிச்
மசல்லச் மசல்லும ஏறதிறங்கு பசாளதயயில்
மெப்பு மெந்தசார மெத்தசாப்பு மவேளளிச்ச மெந்த
மெசாருதமுமெசாய் அனளிச்சப் பூ மெனததில் அங்கதிங்தக
ளதக்கும முளளும மெலரின் நநீட்சதியசாய்
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கசாட்சதிரூப நதிளனவேசார்த்தமெசாய்
தளலச்சளமெ மெறந்து தசாளகததியயில் நடந்த மதல்லசாம
உளளது உளளபடி மசசால்ல மெசாட்டசாதளத
மமெசாழதியயின் பயிளழமயன ஆற்றதிக் மகசாள மெனம
கசாத்ததிருக்கத் மதசாடங்கும அடுத்த நளடத் ததிறப்புக்கசாய்.

9. வபதொர்த்ததிறம்

எரிக்கத்தசான் புறப்பட்தடன். பயிறகு
எதற்கும இருக்கட்டும என்று புளதத்து ளவேத்ததன்
மெனமூளலயயில் ஒரு குழதி பறதித்து.
நதிளனவு மதரிந்த நசாளசாய்த் தரித்தளதக் கழற்றதியததில்
புளனயசாளட மெமீறதி அமமெணம மபருக
தழுவும குளளிர்கசாற்றதில் கனளிந்ததிருந்ததன் மெதிக.
துளளிர்த்துப் மபசாழதிந்தது கற்பகத்தரு அருநதிழளல.
நதிற்பதும நடப்பதும நதின்னருளசாகதிய
பயிறந்து வேந்ததன் பல மெறுபடிகள.பயின்
ஒரு கசாளல இரு கண்ணவேயிய
இருள கவேயியலசாக
நதிறம மெசாறதிய நசாளள வேசாள சழற்ற
ஊன் அரற்ற உயயிரரற்ற
என்மெமீது நசாதன பளடமகசாண் தடக
கனவு பறதிதபசாக ளகயறுநதிளல வேரவேசாக
இன்னும பயின்வேசாங்கசாது முன்தனறப்
மபறும மசந்நநீரில்
முன்மகசாண்ட கவேசகுண்டலங்களளப் பளதபளதத்துத் ததடி
வேயிண்ட மெனததின் புளதமூளலக்குச் சதிளதந்ததசாடிக்
மகசாண்டிருக்கும நசான்.
கசால்பததியுமெதிடமமெல்லசாம உனக்கசான நன்றதிகள
கசதிந்ததிருக்க...
கழதிந்த கசாலமும கழதியசாக் கசாதலும வேழதிமெறதிக்க....

10. தவளளிவயற்றம்

இந்தத் தருணத்ளத இயல்பசாய் எததிர்மகசாளளும
பயிரயத்தனத்ததில்
கந்தக உளலக்குள குளளிர்நதிலவுவேதசா மயசாரு கபடநசாடகம
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அரங்தகறதியசாகதிறது.
வேயிழதிகளூக்குளளசாகதவே ததங்கதிக் கனன்று
அழுகதிக்மகசாண்டிருக்கதின்றன கண்ணநீர்த் துளளிகள.
இழப்மபசான்றுமெதில்ளல என்று உரத்துச் மசசால்லதிச் மசசால்லதி
கதிழதிந்து மதசாங்குகதிறது குரல்வேளள.
ஒருவேருமெறதியசாதபடி ததிறமபட மெளறத்து
வேழதிவேயிலகலதின் பழுக்கக்கசாய்ச்சதிய முட்கமபயிப்
புண்களளயும மெளறத்து
புன்னளக நதிளறத்து
பசாடியசாடி பயிரமெசாதப்படுத்துகதிதறன்.
எனக்கு நசாதன ளக தட்டித் தட்டி
களளத்துப் தபசாகதிறது.
அளலகடலதில் நசாளும முழுகதிக் குளளித்மதடுத்த
முத்துக்களள அளந்து பசார்க்க
நதிளலயழதிக்கும நநீரசாழமும, நநீச்சலதின்
வேரமமபல்ளலகளும.
அடித்தளம மநசாறுங்கதிக் கதிடக்கும மெனததின்
இடிபசாடுகளள
தத்துவேம தபசதித் ததிடமெசாக்கவும
பத்ததிரமெசாய் 'வேயிளரந்மதசாட்டு'பளசயசால்
ஒருங்கதிளணக்கவும முடியுமெசானசால்
இல்லசாமதசாழதியும இக்கவேயிளத இப்படி.

11. ஒற்தறச் தசதொல் பற்றதி..

முற்றும மபறசாததின்னு மெதின்னும முற்றதி பற்றதி
மயரிந்த வேசாறதிருக்கு மெந்த
ஒற்ளற வேரியயின் ஒற்ளறச் மசசால் மூட்டிய
வேயிலங்கதினங்களும அலறதியும பயிளளிரியும மெசாட்டிக்
கலங்கதி மெமீள வேளகயறதியசாததசாடி யபடி நசாடும
மபசாருளகரசாததிகள மநருப்பளணக்க லசாகசாமெல் இப்படி
கலதிதநீர்க்குமுன் அரவேளணப்பயில் வேலதி சற்று நலதிந்தசாலும
கனன்றவேசாறதிருக்கும கங்குகள அங்கதிங் மகனசாதபடி
வேயினசாவேறதியசாது வேயிளடயும மதரியசாதுளட யும
அனசாதரவேசானமதசான்றன் துணுக்குகள அடிமெனக் குளடயக்
கசதியும உததிரத்துளளி மயசாவ்மவேசான்றும இசதிந்மதசாலதிக்கும
கூடசாது ஈடசாதமெசா மெசாட்தடனுக் மகனக் தகட்கு
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மமெனக் மகது தரும பததிலசாகும பததில் அததில்
ஆட்படுதமெசா கததிதமெசாட்சம அன்றதி வேயிததிமுடிந்த
தசாகதிடுதமெசா உறவுத் ததட்டம கசாட்டுதமெசா
உதய மெறுமுளன யந்ததியயின் பயின்னசான
அந்தகசாரமெசாய் முந்ததியும பயிந்ததியும
பசார்த்தும பசாரசாமெலும புரிந்தும புரியசாமெல்
பற்றதியும பற்றசாமெல் பற்று ளவேத்துக்
கற்பளவே கற்றுத் ததரக் கற்பதத
இற்ளறக் குற்றதசா மயனக்கு...

பததிவுகள நவேமபர் 2000 இதழ் 11

12. வலதிவதொங்கதியும் ததொங்கதியும்

புழுவேசா யுணரும தருணம புளரக்
கழதிமவேனக் கனலும உள
முள கசால் கதிழதிக்கச் மசல் வேழதியயில்
அடிக்மகசாரு தரம ததிருமபயிப் பசார்த்தபடி.
ஆரமபமெசாகதி வேயிட்டது தபசால் மவேளளிதயற்றம
இடமமபயரல் வேழதிவேயிலகல் தவேரறுத்தல் ஆன
பல எத்தளனதயசா கசாளதகளளினூ டசாய்
கலங்கதி யளலந்து பயித்தசாகதித் மதசாளலயும
மசசாந்தம அனந்ததகசாடி கசாலம இருந்ததுவேசாய்
இறந்ததுவேசா யயின்று ஓலமெதிட்டுப் பறக்கு
முயயிர்ப் தபளதக் கதிளளி யயிறகுகள
படபடக்கப் படப் பயின்னு மெதின்னு முயரப்
பறந்து டளல வேயிண்மெமீன்களுக்குத் ததின்னக் மகசாடுத்து
பததிலுக்குத் தன்
வேலதிதசாங்கதிக் கதிளடக்தகசாட்ளட மெமீட்மடடுத்துக்
மகசாளளும.

13. தசலவு

நதிறமும சளவேயும நநீள அகலமும நன்கறதிய
நநீர்வேளம நலங் குன்றதியதசாகும.
மெறுபடி கனலத் மதசாடங்கும தசாகவேயிடசாய் தநீரசாது
தததரசாடக் கதிளமபயி வேயிடும குததிளரக் குளமமபசாலதி
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மதசாளலவேசாகதி வேருவேதசாய்
தளுமபயி நலதியும துயர் மநஞ்சதில் மெண்டும
பயின்தனசாக்கதிய பயணங்களும பரிநலப் பயிரசார்த்தளனகளும
இன்னுமெசாக இழப்பயின் ஆறசாக் கசாரிருட் புளததசற்றதில்
அததிதவேகமெசா யயிறங்கும என்ளன இறுகப் பற்றதியயிழுத்துக்
களரதசர்க்க ஈரசாயயிரங் கரம தபசாதசா மதனளில் உறும
குளறயயிரண்டு தபசாதுமெசாக வேரமெருள மெசாகசாளநீ..

பததிவுகள  மபப்ருவேரி 2002 இதழ் 26

'14. ரிஷதி ' யவின் நவீள்கவவிதத:  அகழ்வு 

1
முமமுரமெசாய் மவேட்டப்பட்டுக் மகசாண்டு வேருகதின்றன குளங்கள.
நவேநீனமெசானளவே.
சசாதசாரணக் கண்களுக்கு எட்டசாத அளவேயில்
மசயற்ளகச் மசமபுலம, மெஞ்சளபுலம, ஊதசாபுலம
இன்னும எண்ணயிறந்த நுண்நதிறங்களளில் கட்டளமெக்கப்பட்டு,
முன்புலமும, பயின்புலமும மகட்டிப்படுத்தப்பட்டு,
மவேட்டி தவேர் பரப்பப்பட்டு, மகசாட்டி நநீர் நதிரப்பப்பட்டு,
குளங்களசாக்கப்படும இவேற்றதில்
யசாரும குளளிக்கலசாம என்று அறதிவேயிக்கப்பட்டசாலும
எல்தலசாரசாலும தமளமெக் கழுவேயிக் மகசாளள இயலசாது.
குளத்துரிளமெயசாளருக்கு அறதிந்தவேர், மதரிந்தவேர்,
ஊர்க்கசாரர், உறவுக்கசாரர்,
கசார்க்கசாரர், கசாப்பயித்ததசாட்டக்கசாரர், அறதிவுச்மசசாத்துளள
கல்வேயியசாளர், மெதில் முதலசாளளி, வேல்வேயிளன முடித்துத் தரும
மதசாண்டரடிப்மபசாடியசார்கள, துததிபசாடிகள, சசாமெதியசாடிகள,
ஏமெசாளளிகள, தகசாமெசாளளிகள, என்பசாருக்தக.... என்றசாலுமமென்ன?
குளக்களரக்கண் அளனவேருதமெ சமெம!
அததில் சதிலர் அததிக சமெம.

2
சற்றதிலுமுளள படிக்கட்டுகளளில் இறங்கதியமெர்வேது
சலபமெசாகச் மசய்யக்கூடியதசாகத் ததசான்றதினசாலும
உண்ளமெநதிலவேரம அப்படியல்ல.
தமெல்படிக்கட்டில் கசாலடிமயடுத்து ளவேக்குமதபசாதத
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மவேளளிவேசாயயிற்கசாவேலர்கள
வேயிவேரமெசாய் அளமவேடுப்பசார் ததசாதசானவேர் தசாதனசா மவேன..
மெட்ளடப்பந்து ளமெதசானமதபசால்
உயர்ந்த கட்டணமும, தசாழ்ந்த கட்டணமும,
அவேற்றதிற்தகற்ற தனளித்தனளி அமெருமெதிடங்களும,
இருக்ளககளும, நதிழற்குளடகளும, குளளிர்பசானங்களும
மவேளளிப்பளடயசாய் கசாணக்கதிளடத்தசால்கூட
வேயியசாபசாரத் தந்ததிரங்களசாகப் புரிந்து மகசாண்டுவேயிட
முடியும... ஆனசால்
இந்தக் குளங்களளின் வேளரயளறகளூம, வேயிததிமுளறகளும
மெளறகுறதிப்புகளசாய் ஒவ்மவேசாரு படிக்கட்டின் உட்புறமும
மசதுக்கதி ளவேக்கப்பட்டிருக்கதின்றன. அவ்வேயிதமெசாய்
அவேற்றதின் நவேநீனத்துவேமும, தனளித்தன்ளமெயும
அடிக்தகசாடிடப்பட்டு...

3
அடிக்கு அடி சங்தகத வேசாசகங்கள
படிக்கட்டுகளளில் இறங்கதிக் மகசாண்டிருப்பவேர்களளின் மசவேயிகளுக்குள
கசாற்றுத்தடமெசாய் இடமபயிடிக்க
வேயிளரந்தவேசாறதிருக்கதிறசார்கள தூய்ளமெயசாளர்களும
தூய்ளமெயல்லசாததசாரும
தமெது எததிர்துருவே நதிளலப்பசாடுகளள என்ளறக்குமெசாய்
குளத்ததில் களரத்து வேயிட.
ஒன்தற குளம என ஆயத்த சதகசாதரத்துவேம பசாடியவேசாறு
மசல்லுமெவேர்கள வேழதிமயங்கும
கசாலுக்குக் கதிளடத்தவேளர - குறதிப்பசாக எளளியவேளர-
மெதிததித்துப் புளடத்தபடி.
'வேசாய்ளமெ மயனப்படுவேது யசாமதனளில்' என்ற
தகளவேயியயின் குரல்வேளள
தநற்தற மநரிக்கப்பட்டுவேயிட்டது.

4
சசாளலதயசாரங்களளிமலல்லசாம பயிச்ளசக்கசாரர்கள,
மதசாழுதநசாயசாளளிகள,
நளடபசாளதவேசாசதிகள,
நலதிந்த முததிதயசார்கள
கததியற்ற குழந்ளதகள,
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குடிளசவேசாழ்மெனளிதர்கள,
அததிகததிகமெசாய் தசர்ந்து
அப்பயிய அழுக்தகசாடு துருதவேறதியவேசாறு...
அவேர்களள மெததித்து ளகதூக்கதிவேயிட்டு
குளத்துநநீரில் குளளிக்கச் மசய்து தூய்ளமெயசாக்கதி
அருகமெர்த்ததிச் சமெமெசாக்க முன்வேந்தசாரில்ளல
மயவேரும...
ஒன்றுமெதில்லசாதசாளன மசசாந்தமெசாக்கதிக் மகசாண்டு
எந்தக் தகசாட்ளடளயப் பயிடிக்க...?
இன்னளின்னது மகசாண்டு வேந்து தருபவேதர
தகளளிர் கசாண்.
மபண்ளண வேன்புணர்ச்சதி மசய்தசாதரயசாயயினும
தன்குளத்துளறவேசாமரனளில்
தண்டளன குளறவு தசான்.

5
தவேண்டுமதபசாது மவேய்யயிளல குளளிரசாகப் மபசாய்யுளரத்து,
'மெமீண்டும இததசா ஒரு மமெய்ப்பசார்ளவே' என்பதசாய்
நநீக்குதபசாக்கசாகப் மபசாருளமபயர்க்கத் ததளவேயசான
எளடக்கற்கள
குளத்ளதயளடயும கசீழ்தநசாக்கதிய பயணத்ததில்
பகுத்தறதியும ளககளளிலும புகுத்தப்பட்டு வேயிடுகதின்றன.
தரநதிர்ணயங்களுக்கு 'இரட்ளட அளவுதகசால்கள'
ஏற்கனதவே மெரபசாக்கப்பட்டசாயயிற்று.
இந்த நவேநீன குளங்களளின் படிக்கட்டுகளளில் சற்தற
இளளப்பசாற தவேண்டி அமர்ந்து மகசாளளக்கூட
ஒருவேர் தனது சயத்ளத
தளலளயச் சற்றதி வேநீசதிமயறதிந்துவேயிட தவேண்டும என்று
வேரியயிளடவேரிகளசாய்த் மதரிய வேந்த தபசாது
அததிர்ச்சதியசாயயிருந்தது.
அளத தவேசதியயின் கூச்சமெதின்ளமெயசாகப் பகுத்து
மூர்க்கமெசாய் கழுத்ளதப் பயிடித்துத் தளளளிவேயிட்ட கரங்களளின்
அணயில்வேரிகள
கசாலத்ததின் ஆழத்ததிலதிருந்து தமெமலழுந்து வேரும.

6
கசாரியசார்த்தமெசாய் குளத்ததிற்கு இருமுளற தமெது

பததிவுகள் ©  2020



24                                                    பததிவுகள் 100 கவவிததகள் ( தததொகுததி ஒன்ற) 

ததரிலளழத்துச் மசன்றவேர்
மதய்வேப்பயிறவேயியசாகதிவேயிட
கல்லதிலும முளளளிலும கூடவேந்தசாள தன் கருத்தசாய்
மசசான்ன ஒரு மசசால்லதில்
அவேள தளலமகசாய்யப்பட்டு நதிளலநசாட்டப்படும
தபரசாண்ளமெ இன்றளவும.
மபய்மயனப் மபய்யசா மெளழயயில்
பத்ததினளித்தனம பயிளழயசாகதிவேயிட _
மபண்ளமெளயப் தபசாற்றுதும, மபண்ளமெளயப் தபசாற்றுதும;
புண்ணசாக்கதி, புண்ளமெயசாக்கதி மபண்ளமெளயப்
தபசாற்றுதும;
மெண்ணசாந்ளத யசாக்கதியும;
மெண்தணசாடுமெண்ணசாக்கதியும.....

7
'ஒரு முல்ளலக்கு ஈடசாதமெசா மூன்று பயில்லதியன் டசாலர்கள?'
என்ற தகளவேயி
மவேறுளமெயசாய் அளலந்து மகசாண்டிருக்கதிறது
பசால்மவேளளியயில்.
குருத்துமூங்கதில் தசான் அன்பளளிப்பசாய்த் தரப்படுகதிறது-
ரத்ததினக்கல் மபசாருத்தப்பட்டு ளவேரத்ததில் மசய்தது...
நதித்தமநதித்தம அரங்தகறதிக் மகசாண்டிருக்கதின்றன
நவேநீனகுளங்களளின் முப்பரிமெசாணக் கசாட்சதிகள.
ஆரங்கள துவேசாரங்களசாய்,
அளரவேட்டங்கள தசதசாரச்சதுரங்களசாய்,
கண்மெயங்கதிக் மகட
கசீதழகசீதழ தபசாய்க் மகசாண்டிருக்கும
குளத்ததிலும கசாத்ததிருக்கும
பசாழும
புளததசறும
மூத்ததிரக் கழதிவுகளும
சறசாவும
ததிமெதிங்கதிலமும
தவேறு
பல நூறும...

கசாலம மெசாறும.    - பததிவுகள மெசார்ச் 2008! இதழ் 99! -
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15. 'ரிஷதி'யவின் நவீள்கவவிதத தபதொம்மதிக்குட்டியவின் கதத!

1
தளலயசாட்டி மபசாமளமெகளள யசாருக்குத் தசான் பயிடிக்கசாது?
அதுவும, சதின்னக்கண்ணனளின் மபசாமளமெ அத்தளன களலவேண்ண
ளகதநர்த்ததிதயசாடு
கதிளடக்தகசாடசாய் அளசவேளதத் தவேயிர்த்து
தமெலுங்கசீழுமெசாய் மெட்டும முகம ஆட்டிக் கசாட்டும!
எளதச் மசசான்னசாலும கண்சதிமெதிட்டிப் புன்சதிரிக்கும.
ளககசால் இயக்கங்கமளல்லசாம குழந்ளதக் கண்ணனளின் மெனம
தபசான தபசாக்கதில்; அல்லசாது தளலயசாட்டி மபசாமளமெக்கு
ஏது தனளிப்பட்ட இயக்கம...?
குறுமபுச் சதிறுவேனளின் ளககளளிலும, மெடியயிலும
தயக்கமெதில்லசாமெல் மபசாருந்ததியமெர்ந்ததிருக்கும.
தனக்குப் பயிடித்தமெசான மபயளர தளலயசாட்டி மபசாமளமெக்குத் தந்து
அளதத் ததிருமபத் ததிருமபக் கூவேயியளழத்துக்
குதூகலதிக்கும குழந்ளத...
"மபசாமமெதிக்குட்டீ வேசா.. வேசா.. பூ பூவேசாய் முத்தம தசா..."
பஞ்சப்மபசாததியசாய் மபசாமளமெயயின் உடல்.
பயிஞ்சக் ளககள மமென்ளமெயசாய் வேருடித் தரும.
துஞ்சம தநரமமெல்லசாம மபசாமமெதிக்குட்டிளயத்
தன்னருதக பத்ததிரப்படுத்ததிக் மகசாளவேசான் சதின்னக் கண்ணன்.
ஆனசா- ஆவேன்னசா, A B C, 1 2 3...

அவேனுக்குத் மதரிந்தமமெல்லசாமும
மசசால்லதித் தரப்படும மபசாமமெதிக்குட்டிக்கும.

2
பளளளிக்குப் தபசாய் வேந்து மகசாண்டிருந்த சதின்னக்கண்ணன்
கூடப் படிப்பவேர்களளப் பற்றதிமயல்லசாம ததினமும
வேநீடு ததிருமபயிய பயிறகு
வேண்டிவேண்டியசாய் மபசாமமெதிக்குட்டிக்குக் தவேறசாமெல் களத மசசால்வேசான்.
கண்மகசாட்டசாமெல் தகட்டுக் மகசாண்டிருக்கும மபசாமமெதிக்குட்டி.
அடிக்மகசாரு தரம தளலளய ஆட்டும - தமெலுங்கசீழுமெசாய்.
"அச்சதன் அடித்தசான், அவேளனத் ததிருப்பயியடித்ததன் - சரிதசாதன?"
"ஆம, ஆம". ஆனசால்...
"முகுந்தன் என்னுளடய மபன்சதிளல உளடத்துவேயிட்டசான் என்பதசால்
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அவேளன ளநயப் புளடத்து வேயிட்தடன்" என்று சதின்னக் கண்ணன்
மசசான்னதபசாது
மசய்த குற்றத்ததிற்கு தண்டளன அததிகம என்றுததசான்றதியது
மபசாமமெதிக்குட்டிக்கு. சற்தற தயக்கமெசாய்
தளலளய ஆம - இல்ளலயசாய் ஆட்டியது மபசாமளமெ.
உயயிருளளது மபசாமளமெ என்று நமபும சதிறுவேன் மகசாஞ்சமதபசால்
ததிளகத்துச் சதினந்தசான்.
தகப்பன்சசாமெதி தசான் என்றசாலும
"எனக்குப் பயிடிக்கவேயில்ளல என்பதற்கசாய் தருணுளடய ளகளயக்
கடித்துக் குதறதி வேயிட்தடன், கத்ததியசாலும மவேட்டி வேயிட்தடன்"
என்று மபருளமெபபீற்றதிக்மகசாண்டதபசாது
மபசாமமெதிக்குட்டியயின் தளல தவேயிர்க்கமுடியசாமெல் இடவேலமெசாய்
ஆட ஆரமபயித்தளதக் கண்டு
மெட்டுமெமீறதிப் புளகந்த தகசாபத்ததில் சதிறுவேனளின் கரம
மபசாமமெதிக்குட்டியயின் சதிளகளயக் மகசாத்தசாய்ப் பயிடித்து
கதவேயிற்கு அப்பசால் வேநீசதிமயறதிந்தது.
'பததிலுக்கு புததிய மபசாமளமெகள
கசாச மகசாடுத்தசால் கதிளடத்துவேயிட்டுப் தபசாகதிறது...
அதுவும, ஓசதியயில் கதிளடத்ததுதசான் மபசாமமெதிக்குட்டி.
தபசாதசாக்குளறக்கு, நதிளறய ளநந்துதபசாய் வேயிட்டது.

ஆய் மபசாமளமெ; பபீத்த மபசாமமெதி..'

3

கசாரிருள கவேயிய வேயிழுந்தது வேயிழுந்தவேசாறு
கதிடந்தது மபசாமமெதிக்குட்டி.
முதுமகலுமபு முறதிந்ததுதபசால் ஒரு சளநீர் வேலதி படர
உயயிர்ப்பயின் அளடயசாளம மபசாமளமெதசாதனசா மவேன
தனக்மகட்டிய பட்டறதிவேயில் படித்துக் மகசாண்ட
வேயிளடதய தகளவேயியசாக அனத்ததிக் மகசாண்டிருந்தது மநடுதநரம.
பயின், கனதவே தபசால் கசாற்றுத் தடத்ததில் கதிளமபயிச் மசன்று
கதவேயிடுக்கதில் மெனமநுளழத்துப் பசார்த்தது.
பரிச்சயமெசான அளற.
பழகதிய சதின்னக்கண்ணன் வேழக்கமதபசால்
ளகமகசாட்டிச் சதிரித்தவேசாறு கட்டளளயயிட்டுக் மகசாண்டிருக்க,
எததிதர
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சசாவேயிமகசாடுத்தசால் ஓடும மபசாமளமெ_
சல்யூட் அடிக்கும மபசாமளமெ_
சதிரிமயன்றசால் சதிரிக்கும மபசாமளமெ_
சசீறதிபசாயச் மசசால்லதி தளளளிவேயிட்டசால்
சரமவேன்று மநளளிந்ததசாடும நசாகப்பசாமபு மபசாமளமெ_
குத்ததினசாலும, எத்ததினசாலும சத்தமமெழுப்பசாமெல்
சதிறுவேனளின் வேநீரசசாகச் மசயல் என்பதசாய்
மபருளமெயயில் பூரிக்கும ளகதட்டி மபசாமளமெ_
'மவேல்கம' மபசாமளமெ,ரிம-ஜதிம நசாட்டிய மபசாமளமெ_
மபருந்தனக்கசாரர் பரிசளளித்த மபசாமளமெ_
பல வேருடங்களுக்குப் பயிறகு சசாவேகசாசமெசாய் ஊளரப்
பசார்க்கத் ததிருமபயி வேந்ததிருக்கும உறமவேசான்று
வேசாங்கதிவேந்த மபசாமளமெ_
வேயிரல்மசசாடுக்கதிற்தகற்ப வேயிளரந்ததசாடி
சவேற்றதில் முட்டி நதிற்கும மபசாமளமெ_
அலங்கசார மபசாமளமெகள,அவேதசார மபசாமளமெகள_
ளவேக்தகசால் மபசாமளமெகள, மவேண்கல மபசாமளமெகள_
ளபக்குள தபசாட்டுக் மகசாளளுவேதற்தகற்ற சதிறதிய மபசாமளமெகள_
பூதசாகசார கரடி மபசாமளமெகள...

4
அளறயயில் ஒதர மநரிசலசாயயிருந்தது.

பயிடிக்கவேயில்ளல மயன்று கடித்துத் துப்பயியயிருந்த மபசாமளமெ
பரணயிலதிருந்து கசீதழ இறங்கதி வேந்ததிருந்தது.
பல ஆண்டுகளுக்கு முன் இன்மனசாரு குழந்ளதயயின்
ளகக்குப் தபசாய்ச் தசர்ந்துவேயிட்ட மபசாமளமெயும
அருகமெர்ந்து மகசாண்டிருந்தது.
கதிழதிந்த மபசாமளமெகள சதிலவேற்றதிற்கு
ஆயத்தஆளடகள அணயிவேயித்து
அழகுபசார்த்துக் மகசாண்டிருந்தசான் சதின்னக்கண்ணன்.
சதிறுவேனளின் கண்கதள உதடுகளசாய், மவேளளிப்பட்ட கூற்றுக்கு
மெசாற்று குளறயசாமெல்
ஆடிக் மகசாண்டிருந்த தளலகள
மபசாமளமெகளளின் தமெலும, கசீழுமெசாய்.
கசாரியசார்த்தமெசாய் வேசால்களளச் சருட்டிக் மகசாண்டு
கூர்வேளளநகங்களள மசல்லப்பயிரசாணயிகளசாய்
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உளளளிழுத்துக் மகசாண்ட வேசாக்கதில்
அமெர்ந்துமகசாண்டிருப்பளவேகளளக்
கசாட்டும அளடயசாளம கசாலம
எனப் பயின்தனகதி
பஞ்சப் பயிரிகளசாய்
மவேளளியயில் கலந்து ததிரியும
மபசாமமெதிக்குட்டியயின் குரல் எட்டுதமெசா
உன்ளன என்ளன நமளமெ...?

"நநீயும மபசாமளமெ, நசானும மபசாமளமெ,
நதிளனத்துப் பசார்த்தசால் எல்லசாம மபசாமளமெ"

16. ஒரு சல்லதடயும் சதில கவவிததகளும் தசயல்முதற வவிளக்கம்!  - ரிஷதி -

ததளவே சதில கவேயிளதகள
இரண்டு பூதக் கண்ணசாடிகள -
வேரிகளளில் துருவே ஒன்று. வேரியயிளட வேரிகளளில்
துழசாவே ஒன்று
ஓரு சல்லளட
ஆளுக்கு இரண்டு அல்லது
மூன்று ளககள மவேண்டுமெசானசாலும -
குறதிப்மபழுதவும. பட்டியல் தயசாரிக்கவும.
தசாளும. எழுதுதகசாலும
அருதக இருக்குமபடியசாய் ஒரு குப்ளபத் மதசாட்டி
தயசாரசாய் சவேடரில் மதசாங்கதிக் மகசாண்டிருக்கட்டும
ஒளளிவேட்டங்கள|
ஒரு சதில பட்டங்கள
முடிந்தசால் ளகவேசமெதிருக்கட்டும ஒரு
‘மமெட்டல் டிமடக்டரு'ம!

சல்லளடக்குள கவேயிளதகளளயயிட்டு ளகதபசான தபசாக்கதில்
சலதிக்கவும
சலதிப்பதற்கு முன்பும பயின்பும மெறவேசாமெல்
இரண்டு
பூதக் கண்ணசாடிகளசாலும
கவேயிளதகளளில் இடம மபறும குறதிப்பயிட்ட சதில வேசார்த்ளதகளளக்
கட்டசாயம துருவேவும.
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முடிந்தசால் ‘மமெட்டல் டிமடக்டளரப்’ தபசால் ஏதசாவேது ஒன்ளறக்
ளகயசாளவும மசய்யலசாம.
சலதிப்பதன் வேழதி சல்லளடக்குள தசகரமெசாக தவேண்டியது
சசாரமெசா. சக்ளகயசா என்பளதக் கவேனமெசாகத்
தநீர்மெசானளித்துக் மகசாண்ட பயின்
அதற்தகற்ப சல்லளடத்துளளிகன் அளளவேக்
கூட்டிதயசா குளறத்ததசா மவேட்டி வேயிட்டுக் மகசாளள
மவேண்ழயது முக்கதியம·
அல்லது. சல்லளடக்குள எஞ்சம நல்லளதயஜம
மவேளளிதயறும கசளடயும
கலந்து கட்டி கழதிசளடயசாக்கதி
கட்டுளர. கருத்தரங்க வேசாணலதி வேளகயறசாக்களளில்
~பயினசாயயிலதிட்டு. மபட்தரசால் ஊற்றதி வேதக்கதிக்
கரித்து முடித்து பயின்
குப்ளபத்மதசாட்டியயில் மமெசாத்தமெசாய்க்
மகசாட்டி வேயிடவும.
பயின் வேழக்கம தபசால் புத்தமபுததிதசாய் சதில மபயர்களள
ளகவேசமெதிருக்கும ‘நச்சவேயித்துக்கள ’ பட்டியலதில்
இடமமபறச் மசய்து
முத்தசாய்ப்பசாய்
சவேரில் மதசாங்கதிக் மகசாண்டிருக்கும பட்டங்களள
முன்னும பயின்னும குத்ததிக் மகசாண்டு
கச்சதிதமெசாமயசாரு முத்ததிளர பயிடித்தவேசாறு
ஒளளிவேட்டங்களள உங்கள
தளலகளுக்குப் பயின்னசால் சழல வேயிட்டுக் மகசாளளவும.

பததிவுகள ஆகஸ்ட் 2005 இதழ் 68
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17. ரணை களம். - ததொஜ் -சகீர்கதொழதி-

எம மெக்களுக்கு
நவேநீனச் சதித்ததிரங்கள
புரிவேதத இல்ளல.
தநீர அறதிந்தவேர்கதளசா
எப்பவும மமெளனம.
இப்பவும அத்ததிகதள
முழங்கும சளபயலங்கசாரம.
மெனளிதர்களள பூதங்களசாகவும
பூதங்களள மெனளிதர்களசாகவும
உரக்கக் கணயிக்கதின்றசார்கள.
இறுகலசான கசாட்சதிகளளின்
அளமெப்பயியல் அப்படி.
ஒடுக்கப் பட்ட குரல்களளின்
மகசாந்தளளிப்பசான வேடிவேம தசான் அது.
துண்டசாடப் பட்ட ஜநீவேன்களசால்
நதிறம மெசாறதிய பூமெதி-
ஊரின் பரப்ளப வேயிழுங்க-
கசாணும கல்லளறகள-
வேசாளன முட்டும
கந்தக தமெகம-
தநீய்க்கப் பட்ட பசளமெ-
வேநீழ்த்தப் பட்ட ஆலம-
துவேசமெசாகும பூங்மகசாடிகள-
அங்தக ஓடித் ததிரிந்து
வேசாழ்வேயிடம ததடும
ஊனக் கதிளளிகளளின் படபடப்புமெசாய்
தகசாரப் பயிடியயில் இறுகுமெது
சதகசாதரக் குடசாமெண்.
 

ஆவேணயி 2000   இதழ்-8 
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18 - 24. சதித்ததொர்த்த 'வச' குவவரதொ கவவிததகள்( இயற்தபயர்: இரமெணயிதரன், கந்ளதயசா. 
ததிண்ளணதூங்கதி, சதிதசகு சதித்ததொர்த்த 'வச' குவவரதொ ஆகதிய புளனமபயர்களளிலும எழுதுபவேர்)

18. அப்பதொ -  சதித்ததொர்த்த 'வச' குவவரதொ 

                  நநீண்ட கசாலத்ததின்பயின் 
                  தநற்று அண்ணசாந்து 
                  வேசானம பசார்த்ததன். 

                  நடு வேயிரலதிளட ளவேத்து 
                  வேசாய் அகல் V ஆக வேளளத்த 
                  நநீளதகசாமடசான்றதில்

அமமூவுடுக்கள. 
                  ஆயயினும, அப்பசா, 
                  நநீங்கள மசசான்னதுதபசால், 
                  அளவே பயின்னசாய், 
                  வேசானளில் இருந்து 
                  ஏது வேயிமெசானங்களும இறங்கவேயில்ளல; 
                  வேயிண்ணவேர் மபயரில் 
                  மவேளளளிக்கதிரகவேசாசதிகளும 
                  மெதினுங்கவேயில்ளல. 
                  ஆனசால், அவேற்றதிளட 
                  மெங்கதிக் கதிடந்தது 
                  மெ(¨)றந்துதபசான 
                  ஒரு முகம. 

                  மெறந்துதபசான 
                  மபபௌதநீக இரசசாயனச் சூத்ததிரங்கள, 
                  ஊக்கதி, மவேப்பவுளளுளற, மெசாற்றநீடு 
                  ததளவேயயின்றதி வேநீததிச்சந்துகளளில் 
                  ஊக்கசாமெதல மெசாற்றநீடற்ற 
                  மவேப்பம உளளுளற சடுநநீர்க்கதிணமறன 
                  ஞசாபகத்ததிற்கு வேந்ததிருந்தன. 

                  கூடதவே, 
                  வேநீட்தடசாரக்குப்ளபத்மதசாட்டி அருதக 
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                  குவேயிந்ததிருந்த பச்ளசதமெனளிப்புல்லுக்மகல்லசாம 
                  தசாவேரவேயியற் மபயர் ததடிக் களளத்ததிருந்ததன். 
                  அந்தமுகமும அதற்குரிய மெனளிதர் மபயரும 
                  அததனசாடசான என் உறவும மெட்டுதமெ 
                  நதிளனவுத் துண்டு துண்டசாய் 
                  ஞசாபகத்ததிற்கு வேந்து வேயிழுந்தன. 
                  துளளியசாய்க் கசீழ் இளமெயயிற் 
                  சதில கணம மதசாங்கதியன. 

                  கடல் நண்டு, 
                  களர மெண் தமெல் நதின்றுபயிடிப்பதும 
                  நதிளனவேயில் எழுந்தது. 
                  அளதக் கூட 
                  மெணற் குன்றதில் எழுப்பயிய 
                  தகசாட்ளடயுடன் தசர்த்துக் 
                  கசால அளல 
                  மகசாடூரமெசாய்க் மகசான்று ததின்றது. 
                  அன்று 
                  நநீங்கள மசசான்னதுதபசால், 
                  என்ளன வேயிஞ்சதிய 
                  இயற்ளகளய அஞ்சதி 
                  இன்றும நதின்தறன் 
                  நசான் மெட்டும, 
                  தனளிதய இங்கு மெதிஞ்சதி. 

                  மதசாளலவு நகர்ந்ததபசாதும, 
                  என் தமெய்ச்சலுக்கசான நதிலம, 
                  நூல்நதிளலயம, 
                  பளழய நூற்களட என்றசாகதிப் 
                  தபசாயயிருக்கக் தகட்டீர்கள. 
                  நூற்களடயயில் தநற்று நதிற்ளகயயிதல 
                  கூட நதின்று கூர்மூக்குளள நதிழமலசான்று மநய்ததிருந்தது, 
                  மநஞ்சதில் மநகதிழ் ஆளடமயசான்று, 
                  முன்ளன நதிளனமவேல்லசாம 
                  மநய் ஊசதி முளன என் உளளம ளதத்ததிருக்க. 
                  "தூய கசாரணங்கள" என்னுட் ததசாற்கக்கண்தடன்; 
                  துவேண்தடன், மெமீமளசாரு ளபமயடுத்து 
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                  சனளி கசாளல, சதித்ததிரக்களதகளும 
                  சதின்ரல்லசாச் மசருப்புக்களும உளநுளழத்து 
                  துவேயிச்சக்கரவேண்டியயிதல பயின் இருக்க 
                  அவேததியயிற் துளளளிக் கதிடந்த 
                  ஒரு ளபயன் மநசாய்மெனத்தத, 
                  தநற்று ஒரு நசாள 
                  மபற்றவேன் 
                  அருதக சற்றதி இரசாக் 
                  குற்றம தந்த மவேப்பம உட்பயிறக்க. 

                  கசாற்றதில் கரியசாய்க் கலந்து பசாததி, 
                  மெமீததி கடல் அளலயயில் களரந்து ஒளளியும 
                  என்றசாகதி இயற்ளக, 
                  மகசாடிதசாய்ச் சசாற்றும மமெசாழதியசாப் தபசானதபசாதும, தபசாட்ட 
                  நசாற்று வேளரும என் நதிளனவேயில், மசயலதில், 
                  மகசாடி பந்தலசாய்ப் பரவேயி, தமெலும வேயிளத 
                  தபசாட்டு முளளக்கும இன்னும பல பந்தல் 
                  பயிறர்க்கு நதிழல் பசார்த்துக் கசாத்ததிருக்க. 
                  அது எண்ணயி, 
                  ஊருக்கு உத்தமெனசாய் வேசாழ்தலுக்குப் பக்குவேம அற்றசாலும 
                  ஒரு மெனளிதன் மெனம உணரும சக மெனளிதமனன 
                  இதுவேளர நசாள நதிளல தடுமெசாறசா 
                  தநர்தகசாட்டுப் பசாளதயயிதல நதின்றகலசா 
                  நதிழலசாய் நதின்று வேழதிகூட வேந்ததற்கு 
                  நன்றதிகளுடன் 
                  நசான். 

                  - '98 ஆவேணயி 23, ஞசாயயிறு. 
ஆனளி 2000   இதழ்-6  

19. கதிளளிப்வபதொர்வவீரன்  -சதி'வச'கு-

கசாளலத்தூக்கத்ததின் களடசதியயிதல
தனளிக்கதிளளிப்தபசார்வேநீரன் கழதிசற்றதி
வேழதிதபசாகக் கண்தடன் நசான்;
அகல வேயிழதி மகசாண்தடன் பயின் வேயிளரந்து.

பததிவுகள் ©  2020



34                                                    பததிவுகள் 100 கவவிததகள் ( தததொகுததி ஒன்ற) 

மமெல்லசாமெதல மெதிரட்டுஞ்மசசாற்களள,
கூவேயித்ததின்றும கூட்டித்துப்பயியும
குறுக்கும மநடுக்கும
மகசாண்டுதபசானசான்;
மகசாட்டிக் மகசாட்டிக்
குதறதிக்மகசாண்டுமகூட.

தனக்கு மவேந்தளததய மெமீளமெமீள மவேக்ளகப்படுத்ததிப்தபசானசான்;
மசசால் மெசாளச் மசசால் மெசாள, ளபமயடுத்துச்
மசசான்னளததய வேன்கததியயிற் சற்றதிப்தபசானசான்.

இல்லசாத தகளவேயிகளுக்கும இந்தசா பததிமலன்று
எடுத்மதறதிந்தசான் இங்குமெங்கும.
எதற்கு இதுமவேன்றசால், அதற்குதமெசார்
அந்தரத்தத தசான் தங்கும அசதிங்கப்பததில் தந்தசான்.

வேந்ததுவும தபசானதும தன்னளடக்தக மதளளிவு என்றசான்;
என்னதுவும உன்னதுவும எல்லசாதமெ மபசாய்மயன்றசான்.
கண்ளணத் ததிறந்தசால் கூர்க்கசாற்ளகமகசாண்டு மபசாத்ததினசான்;
நசான் நதிலளவேக் கசாணத்தசாதன தசான்
கண்ளணக் மகசாண்டு பறத்தமலன்றசான்.

தத்ததித்ததிரிந்தசான் முன்னுக்கும பயின்னுக்கும;
முடுக்கத்ததில் முக்கதிக் கழதித்தசான் மசசாட்மடச்சம;
முரமுரமவேன்று மூக்குள மூச்தசசாடு முனகதினசான்.

எந்த வேயிளனக்கும எததிர்ப்பட்டசாளரக் குளற மசசான்னசான்;
தன் வேயிளனக்கு முன்வேயிளனளயத் தசாதன முன்ளவேத்தசான்.
கழுத்ளதச் சழதித்தசான்; சரித்தசான்; வேட்டக்கண்ளணப் படபடத்தசான்;
அடர்ந்த அலளகமெட்டும அவேததியயிதல மகசாறதிக்க ளவேத்தசான்.

இறக்ளக தறதித்த கதிளளிப்தபசார்வேநீரன் தத்தலுக்கு,
ஏட்டுச்சவேடியயிளன இழுத்துக் களத மசசால்வேதற்கு,
என்னத்ளதப் பததிலசாக இங்தக எழுததிளவேக்க?

"அவேததி அலளக மூடிக்மகசாள; அறுந்த சதிறளக முளளக்கச்மசசால்;
வேயிளரந்து பறக்கக்கல்; மவேளளிளய மெதிததிக்கச்மசல்.
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மகசாறதித்துக் மகசாறதித்துக் குளற மகசாட்டித் ததிரிதலுக்கு,
மகசாவ்ளவே ஒன்ளற ஒழுங்கசாய் எடுத்துருட்டி,
உண்டலகு மமென்று ததின்று மூடிக்மகசாள நசா"
என்றசால் தகட்குமெசா இறகறுந்த அலகுக்கதிளளி?

தனளிக்கதிளளிப்தபசார்வேநீரனளின் தபசார்ளவேமயல்லசாம
தகட்டலும கதிழதித்தலும பயிதற்றலும பபீய்ச்சலுந்தசான்.

"கழதிசழற்றும கதிளளிமயல்லசாம
கதிண்ணயிக்களளி தண்ணநீர்ச்சளன
கண்டசால்,மகசாண்டசால்
என்ன மசய்யும?
என்ளனப்தபசால்,
ததின்னுமெசா, குளளிக்குமெசா,
ததினமவேடுத்துத் ததிரியுமெசா?
என்ன மசசால்வேசாய்?"
என்று தகட்தடன்.
பததிமலசான்றும மசசால்லசாமெல்
கசாளலத்தூக்கத்ததின் தனளிக்கதிளளிப்தபசார்வேநீரன்
கழதிசற்றதி கடந்துவேழதிதபசாகக் கண்தடன் நசான்;
அசரும வேயிழதி மூடிக்மகசாண்தடன்.
தமெசானத்ததில் என்ளனமெட்டும
தமெசாகதித்து மமெசாத்தமெசாமயசாரு
வேட்ட முடிச்சதிட்டிருந்ததன்
மெதிச்சவேயிடிதநரத்துக்கு.
 
ஜஜூளல 2001   இதழ்-19 

20  சதித்ததொர்த்த 'வச' குவவரதொவவின் (அ)கவவிததகள்

பளழய மதருவுக்கு மெமீண்டும தயயிருடன்
கூவேயிக்மகசாண்டு வேருகதின்றசான் இளடயன்.

களடயக் களடய வேழதிந்த மவேண்மணளயத்
மதசாளலத்தபயின்னசால், முன்னர் மெமீந்த தயயிளர
பயின்னும
இன்னும
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வேயிற்றுப் பயிளழக்கும களலஞன்.
மதரு தூங்கதிக்கதிடக்கதின்றது கதிளடயசாய்க் ளகவேயிரித்து,
அடித்ததசாய்ந்து தூங்கதிய அரவேச்சசாட்ளடயசாய்
மசட்ளடச்மசததில் உததிர்த்தும உரிக்கசாமெலும.

தமெதல வேயிரமலசாட்ட மவேசாட்ட வேயிற்றுப் தபசாவேசான்,
புளளி மசசாட்டிக் கண் சருக்கும தயயிர் - இளடயன்.

வேநீததிக்கு, வேநீட்டுக்கு வேயிளலப்படுகதின்றதபசாதும
இவேனுக்கு எண்ணதமெசா, இன்னும
களடயச் சளடத்துத் மதசாளலந்த
கட்டி மவேண்மணயயில்.

கசாலமுமகூடக் கடவேசாய் கசதியக்கசதியப்
புசதிக்கும
மவேண்மணய்.

*** *** ***

வேயிரல்கள மெட்டுதமெ இருக்கதின்றவேர்களுக்கு,
மசசாற்கள மெட்டுதமெ ததறும.
தகசார்த்த மசசாற்களளக் குளலத்து,
குலுக்கதிப் தபசாட்டு மெமீட்டுக் தகசார்த்தசாலும
தசர்ப்பது வேயிரல்கள மெட்டுதமெ என்றசானசால்,
மசசாற்கள மெட்டுதமெ குவேயியற்கற்களசாய்த் ததறும.

வேயிற்கசாத மசசாற்களளயும வேயிளனயசாத வேயிரல்களளயும
வேநீணுகு ளவேத்துக்மகசாண்டு வேயிளளமெமீனுக்கசாய்க்
கசாத்ததிருக்கும மகசாக்மகசான்றதினது எனது கசால்.

*** *** ***

இறந்தபயின்,
எனது கடிகசாரத்ளத முறதித்துவேயிடு
கசாலம கடந்தபயின் அ·துனக்குக் கசாட்டப்தபசாவேது,
நதிழல்களுக்கு மெட்டும நதிளனவு படரும தநரங்களள
என்றசாகக்கூடும என்று புரிந்து மகசாளகதின்தறன்.
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நசான் கடந்து தபசானபயின்,
கசாற்தடயங்களள மெணலுட் புளதத்துவேயிடு.
அந்த அடிகளளிற் மதசாளலந்த மெணளலமயண்ணயி
ததிளசளய மெறுக்கக்கூடும என் ததசத்ளத
எண்ணயிப்பசார்க்கமுடிகதின்றது எனக்குள இப்தபசாது.

முடிந்துதபசானபயின்,
என் முகத்ததிளரளயக் கதிழதித்துவேயிடு.
உளளுக்குளமளசாரு முகமெதில்ளல,
உளறந்த குருததியும நதிணமும சளதயுதமெ
உருகதி வேழதியக்கதிடந்தது ஒவ்மவேசாருவேர்தபசாலவும
என்று உலகறதியக்கூடட்டும என்மறன் வேயிளழவு.

என் முடிவு மூச்சக்கசாற்ளற
மவேளளியயிதல கலந்ததற்கசாகக்கூட
கவேளலப்படுகதின்ற நசாட்டசார் வேசாழக்கூடுமெசானசால்மெட்டும,
என் மபயரசால் அவேர்க்கு உரத்துச் மசசால் ஒரு கூற்று,
"கட்டின்றதி களளிப்பயில் புளடத்து அளலயும மபசாருள
புவேயிதமெதல என் அடிக்கசாற்று."

ததசக்கசாற்ளறயுமகூட ததிளசபற்றதித் ததிருப்பயி
இழுத்ததிறுக்கதிக் கட்டவேயிருமபுகதின்றவேர்களுக்கசாக,
நநீயும நசானும கவேளலப்படமுடியசாது கசாதலதி.

*** *** ***

மெரணச்சசாளலக்கு முன்னசால் நதிற்கும
மெணயிக்கூட்டிளனப் பற்றதி
நசான் எண்ணயிக்மகசாளவேதுண்டு.

ஓய்ந்துதபசானவேர்கள நதிமெதித்தம
உளவேசாய் ளகமபசாத்ததி உளறந்து
கதிடக்கும மெரணக்கூட்டு இருட்டில்
ஓடிக்மகசாண்டிருக்கும
ஒரு மெணயிக்கூண்டிளனப் பற்றதி
நசான் எண்ணயிக்மகசாளவேதுண்டு
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இல்லசாளமெளயத் ததக்கதி நதிற்கும நதிலத்ததிதல
இருப்பயில் நதிளலத்துப்தபசான நசதிகசாலநதிளனவு,
தனளித்ததிழுத்து ஓளச உச்சந்தளலயயிடிக்க-
பளகவேர்கூட்டத்ததின் முன்னர்,
ஒற்ளறயசாளசாய் வேசாளள ஓங்கதிக்மகசாண்ட
ஒரு வேநீரனளின் உயயிர்த்துடிப்பசாய்
- எண்ணயிக்மகசாண்டதுண்டு
அந்த மெணயிக்கூண்ளட.

வேசாமளடுத்துப் மபசாருதும
வேநீரர்களும வேயததறதிச்
சசாவேது வேயியப்பல்ல.

மசத்தபயின்னும சதில
சசீவேயிப்பதும அதுதபசால.

*** *** ***
மதசாளலவேயில் நகர்கதின்ற புளகயயிரத்ததின் சசாளரக்களரயயிருக்கும
பயணயிக்குத் ததசான்றும எண்ணங்களளப் பற்றதி
என்னளிடம எத்தளன முளற தகட்டிருப்பசாய்?

தகட்கதின்றதபசாததிதல, அவேன் மெளனவேயிளயப் பற்றதி,
அவேள குழந்ளதளயப் பற்றதி, அவேர் தவேளலளயப் பற்றதி
எளதமயளததயசா பற்றதி என்று மசசால்லதிக்மகசாண்டிருக்க
எனக்குத் மதரிந்ததிருந்து பற்றதி என்ளறக்கும
இரதம கடந்த அடுத்த கணங்களளிதல
எண்ணயிக்மகசாண்டததில்ளல நசான்.

நகரும புளகயயிரதத்துக் களரயயில் நசான் இருக்ளகயயிதல
"என்ன எண்ணுகதின்தறன் என்கதின்றசாய்?" இன்ளறக்கும நநீ.
நளடபசாளதயயிதல அவேதளசாடு நகரும அந்த அவேன்
என்ன எண்ணயிக்மகசாண்டிருப்பசான் என்றுமெட்டுமதசான்
எனக்கு எண்ணத்ததசான்றுகதின்றமதன்றளதச் மசசான்னசால்,
என்ன எண்ணயிக்மகசாளவேசாய் நநீ?
*** *** *** 
ஒரு கறதிதவேப்பயிளலச்மசடியசாகப்
நசான் உனக்குப் பயிறந்துவேயிட்டதற்கசாய்
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நநீ மெட்டுமதசான் அழுதுமகசாண்டிருக்கதின்றசாய்
என்று எண்ணயிவேயிடசாதத அமமெசா!
நசானும கூடத்தசான் தூரத்ததிலுமகூட
அளறளய அவேதசானமெசாய்ச் சசாத்ததிவேயிட்டபயின்னர்.

ஊற்ற ஊற்ற துளளிர் ஊறசாது உற்றுப்தபசாதவேன்
என்று பசார்த்து, கசாத்து, மபசாத்ததி முளளக்கு
முளல புகுத்ததிச் மசசாட்டுச் மசசாட்டசாய்
உயயிர் பருக்கதிய மமெசாட்டுக்கசாலங்களள
நநீ எனக்கு மசசால்லதிக்கசாட்டப்தபசாவேததில்ளல
என்றதபசாதும தட்டிக்மகசாண்தடன் இருக்கதின்றது
என் நளடமயசாற்றதிலும தடுமெசாற்றத்தளட.

சளடத்து மெணத்துக்மகசாளளமுன்,
உளடத்துச் சதிளதத்துப் தபசானளவேக்கும
தப்பயிக் கதிடந்து முளளத்து கதிளளமபருக்கதிச்
சற்றதிக்குட்டி தளழத்துப் தபசான தநரத்ததிலும
அடித்துக்மகசாளகதின்றது இவேர்கள பறதிக்கதின்ற
ஒவ்வேசாரு குருத்ததிஇளலக்கும அடிக்குறதிமயன்றசால்,
மெரத்ளத, முடிவேசாய்த் மதசாளலத்ததுதபசால, கசாலத்
மதசாளலக்கு தத்துக்மகசாடுத்த அமமெசா, நதிளனவேயில்
அடித்துமெட்டுதமெசா மகசாளளும உன் அகம?

*** *** ***

கசாளலப்மபசாழுததில் உருமெசாறு மெமீளவேட்டச்மசய்ளக.

எழுததிய களளிமெண்பலளக இளக்கதிப் பயிளசந்து
பயிதுக்கதிச் சளமெத்த எழுதுபலளக.

உருக்கதிய இருமளப கரியுடன் பயிளணத்து
உருக்கதி உருக்கதித் ததின்ற உடலதின் மதசாழதில்.

ததினவேட்டத்துள சலதித்துப் புழுக்கும சதிந்தளனகள;
ததின்று மெடிந்து மெடிந்தளதத் ததின்று பயிறந்து வேளர்ந்து
ததின்னதவேதுமெதின்றதி இறந்தளதத்ததின்று பயிறந்து
ததினவேட்டத்துள புழுத்துச் சலதித்து கலதித்துமகசாட்டும
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சதிந்தளனகளும மசயலும ஒன்ளறமயசான்று மவேறுத்ததிருக்கும.

பயிளசயமுடியசாப் பயிண்டப்பண்டமெசானதபசாது,
உருக்க ஒழுகசா தடித்த முண்டமெசானதபசாது,
உருக்கும களளியும உருகதிக் கழதியும.

ஒரு மெசாளலப்மபசாழுததில்,
ஓய்ந்துதபசாய் முற்றுப் மபறும
மெமீளவேட்டச் மசததில்.

*** *** ***

உருவேயிக்மகசாளளும தநீ பரவேயித் ததிரியும
எரியும மகசாளளளி ததடி.

இறந்த எலதிகளுக்கு உயயிர்மெமீள வேரம தருகதின்தறசாம
எனக்கூவும பசாசதிகளளின் தமெலசாகப் படரும
பசாசதிசசாயத்தசாள நநீலமும மசமளமெயும
மெசாறதி மெசாறதிப் படர.

இருக்கதின்ற புறசாக்களுக்கு ஒரு கரண்டி நநீர் வேசார்க்கமுடியசாதவேர்கள ,
இறந்த உடல்களளக் கதிண்டிக்மகசாண்டிருக்கதின்றசார்கள,
உயயிர்மகசாடுத்து நடத்ததி நசாடகம ஆட்டப் பசாளவேயசாக்க.
மெரங்களள அறுத்துக்கட்டிய மெண்டபத்ததிதல
வேனங்களள வேளர்ப்பது பற்றதிப் பசாடம நடத்துக்கதின்தறசாம.

என்ளன மூட்ளடப்பூச்சதிக்குள முளளக்களவேத்தவேளனயயிட்டும
இன்ளறக்கு நசான் கவேளலப்படுக்கதின்தறன்.
மூட்ளடப்பூச்சதிகளளப் பற்றதி மமெத்ளதகதளசா மெனளிததனசா
களலப்படசாதது பற்றதி நசான் கவேளலப்படமுடியசாது,
அவேற்ளறப் பளடத்ததிருக்கக்கூடிய அவேதன
கவேளலப்படசாததபசாது.

மெரங்களும மூட்ளடப்பூச்சதிகளும ஏததசா கசாரசாணத்துக்கசாக
ததசால் எரிந்ததசா அறுந்ததசா உரிந்ததசா தபசாகலசாம.
கசாரணங்கள தசாமெசாக இருக்கதின்றளவேயல்ல,
ததிரிந்தளலந்து ததடிக் கண்டு தரப்படுகதின்றளவே.
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எலதிகள உயயிர்க்க, இறந்துதபசாம மூட்ளடப்பூச்சதிகள. 

பததிவுகள, ளத 2001   இதழ்-13 

21. வகதிட்டுக்வகதொல் - - சதிவசகு-

இதுவேளர நசாள என்ன மசய்ததமனன்று
இனளியசாவேது என்ளனக் தகள;
எங்தக என்பளதயும கூட,
இனளி வேரும ஒரு கணம
அறுத்துறுத்து
என்னளிடம வேருத்ததிக் தகள.

சடுநநீர் மகசாட்டுமமெசாரு தவேளள,
குளளியற்மறசாட்டி நநீர்த்துளள மூடும
கற்ளற உச்சந்தளலமெயயிர் 
உததிர்ளவே ஒரு வேசவேயிட்டுச் சபயிக்கமுன்
என்ன மசய்ததன் என்பளத

எததிர்த்துக் தகள
என்முகம முன்தன.
மபருங்கடளலக் கரமெடங்கு ளபயுக்குட் மபசாத்ததி ளவேத்தளலவேயிட்டு,
ததங்கதிய ஆறுகளளில் மவேகுதநீவேயிரமெசாய், நநீளக்ளக உரசாய்ந்து கசாந்ததிட 
வேநீண் புண்தகசாடுகளள இழுத்துக்மகசாண்டளலந்ததன் 
இருபுறமும சங்கதிலதியசாய்.

சரிவுருளும வேளளயத்துள எததிர்ப்புறமெசாய் 
உடலதினளிதல ஒளளிக்கவும ஒன்றுமெதின்றதி
உலுப்பயியுலுக்கதி ஓடித்ததிரிந்ததிருந்ததன்;
கசாற்ளறச் சசாடுதளலக் ளக வேநீதசசாளலக்கசீற்மறசாலதியயில்,
தனளித்துக் களளித்ததிருந்ததன் அகத்துளதள நசான்.

இயலுமென்றசால், இனளி இங்தக என்னளிடம ஊர்ந்து வேசா.
இறந்த கசாலம பற்றதி எளதயும மசசால்லக் கசாத்ததிருப்தபன்
ததிறந்த மெனதுடன் நசான் - ததளவேமயன உனக்குப் பட்டசால்.

ஆனசால், மநரிந்த புருவேத்ளத நநீட்டி தநரசாக்கதி,
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மசன்றகசாலத்ளதக் கந்து பயிரிக்கச்மசசான்ன
வேகதிட்டுக்தகசால் ளக வேசப்பட்டு வேருதற்கசாய் 
என்ன எண்ணயிதனன் என்று மெட்டும தகளசாதத.

தடித்த இடி மதசாடுத்துப்படரமுன் வேசால் மவேட்டித்துடித்து 
வேநீச்சமெதின்னல் பசாய்ச்சல் ஒளளிக்கமுன்னர்
அதன் தடிப்பம வேளப்பம பயிடித்துக் குறதிக்கச்மசசான்னசால்,
என்ன மசய்வேசாய் என்று மெட்டும தகட்டுக்மகசாள உன்ளன
- எனக்மகசாரு மசசாடுக்கு வேகதிட்டுக்தகசால் 
மசசாக்க வேசாலசாயப்பட்டளத நதிளனக்குமதபசாமதல்லசாம.

மெமீததிப்பட,
துறந்த கசாலம பற்றதி எளதயும ததிறந்து மசசால்லக் கசாத்ததிருப்தபன்
பரந்த உளக்களத்துடன் நசான் - ததளவேமயன உனக்குப் பட்டசால். 

பததிவுகள, மசப்மடமபர் 2001  இதழ் 21  

22. வழுப்படு ததலப்பவிலதி -  சதித்ததொர்த்த 'வச' குவவரதொ

என்ன மசசால்லக்கூடும?
ஏற்கனதவே மதரிந்ததுதசான்...
இதற்குத்தசானசா?
இவ்வேளவுதசானசா?
என்ன மசய்யக்கூடும?
எதுவுமெதில்ளல.
இமமெதியளவும அளசயவேயில்ளல,
கசாற்புல்லும ளகவேயிரலும.
என்றசாலும மவேளளிதய
மசசால்லதிக்மகசாளளமுடியசாதமதன்னதவேசா,
இழந்த நசாளும இளரந்த எண்ணமுமதசான்.
வேயிக்கதிரமெசாததித்தன் ததசாளளிதல ....
..... தவேமறன்ன?
ததசால் ததிருமபயிப்தபசாட்ட ஆரமப தவேதசாளம.
அதத!

வழுப்படு ததலப்பவிலதி -II
 

பததிவுகள் ©  2020



43                                                    பததிவுகள் 100 கவவிததகள் ( தததொகுததி ஒன்ற) 

அவேரவேர் வேசாசலதிதல சடுமெரணம நதிற்கதிறது.
வேயிரல்களளப் பற்றதி வேயிபரித்துக்மகசாண்டிருக்கதிதறன்.
நகக்கண்ணயிதல முளளக்கக்கூடிய பருப்புத்தசாவேரத்ளதப் பற்றதிய 
மநசாண்டிப்பசாட்டசாக இருக்கதிறது எனது மமெசாழதி.
கவேரப்பட்டளவே பற்றதியும தபசகதிதறசாம;
கவேர்ந்தளவே பற்றதியும கலந்தசாதலசாசதிக்கதிதறசாம.
மகசாடுமெரணம மமெல்ல நதிழலுக்குள முகம புளதத்து நதிற்கதிறது.
எல்லசாருளடய மபயருக்கும எழுமூலம குறதித்துக்மகசாண்டிருக்கதிதறன்;
என்னளிடம ஏமனன்று தகட்கக்கூடசாது -
ஆனசால்,ஏற்கனதவே இன்னசார் இன்னசாமரன எல்லசாம எழுததியசாகதிவேயிட்டது.
மெரணம, மெததியத்துப்பளளளிக்கூடப்பயிளளளகளதபசால, 
மதருமெததிலுக்குப் முன்னசாலும பயின்னசாலும முகத்ளதயும முதுளகயும
ஆட்டிக்மகசாண்டிருக்கதிறது.
இன்னும களரந்து மகசாண்டிருக்கதிறது தநரம,
சசீனளி ததிகட்டத்ததிகட்ட ததநநீர் புகட்டிக்மகசாண்டு
தபசதிக்மகசாண்டிருக்கதின்தறசாம 
மபருமெதிதம பயிடுங்கதியடுத்த மபரும பழங்களத.
மெடக்கமுடியசாமெல் மெரணம தன் மெனத்ததசாடு ல்லுக்கட்டிக்மகசாண்டிருக்கதிறது.
"எல்லசா அத்ததியசாயங்களும எப்தபசாததசா எழுததிமுடித்தசாகதிவேயிட்டது"
என்று நகர்கதின்ற மதருவேயிதல படரும யசாதரசா மசசால்லதிக்தகட்கதிறது.
நசாதமெசா வேயிடுவேதசாயயில்ளல வேயிரல்களளின் வேநீரப்பயிரதசாபங்களளின் வேயிபரிப்ளப.
மசவேயிக்குள ஊதுகதிறது மவேண்சங்கு; தசமெக்கலம சசாபமதபசாட்டதுதபசால் சத்தம.
தருணம பசார்த்து மெரணம தட்டும முன்வேசாயயில்.....
..... நநீ ததிறக்கதிறசாயசா,
இல்ளல,
நசான்தசான் தபசாகதவேண்டுமெசா?

வழுப்படு ததலப்பவிலதி -III
 
எல்லசாம முடிந்தபயின்னசால்,
கசால்களளில் நநீர் உரசதிக்மகசாண்தடசாம;
ளககளளக் கழுவேயிக்மகசாண்தடசாம.
நகரும தபசாது நரமபயிதல நன்னளியது மகசாக்கதி
தசற்றதிதல நளனத்துக்மகசாளளவேசா பயிறந்தன ளககள?
கசாற்ளறக் கதிழதித்துக் கரிக்தகசாட்ளடக் கசீறதிக்மகசாண்டசாலும,
கலங்கத்தசான் மசய்கதிறது....
மூளளியுருளவேக் கசீறதிக் மகட்டது புல்மவேளளி;
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மெழுங்குரு உடல் மகளளித்தது வேயிழதி, தகசாணயியது வேசாய்.
பளடத்த பசாவேம புளடத்துப் பருத்து வேயிளட தகட்டு
நகர்ந்தது அளலபசாதமமதசாட்டுப் பயின்னசால் நசாயசாய்
ஒயயிளல மெழுக்கவேசா பயிறந்தன கரிகதிறுக்கும வேயிரல்கள?
ஒதுக்கப்பட்ட ஓளலக்கப்பசாலசான அகல்மவேளளியயில்
தவேயிர்க்கப்பட்ட மெளனகளளயும வேரியப்பட்ட தவேலதிகளளயும
நதிளனத்தும உளடத்தும தபசான தடங்கள தளரசாது; தசாளப்பட்டுக் தகட்கும
வேயிலக்கப்பட்ட நதிலங்களள மெதிததிக்கவேசா பயிறந்தன பசாதங்கள?
எல்லசாம முடிந்தபயின்னசால், 
இளரத்ததிளறத்து எல்லசாவேற்ளறயுமதசான் கழுவேயிக்மகசாண்தடசாம என்றுதசான் பட்டது
இவ்வேளவும எதற்மகன்ற எண்ணத்ளதத்தவேயிரதவேசா??

வழுப்படு ததலப்பவிலதி - IV

கடக்கும ஒவ்மவேசாரு நகரத்ததிலும
அதத களதளய முகங்கள தபசதிக்மகசாண்டு நகர்கதிறன.
என்ன,
தவேகமதசான் நத்ளதயசா நண்டசா நரியசா என்று ததிக்குத்ததிக்கசாய் தத்தும..
முகங்களளின் களததயதனசா முற்றுதமெ ஒன்றுதசான.
நசாடகப்படிமயசான்ளற நசாலு குழுக்கள நடித்ததுதபசால,
படிமெங்கள தடித்து களலந்தளலயும தனளித்தனளிதய 
தமெக்கசான முகங்களளின் கட்குழதி ததடி....
களததயததசா அதுதவேதசான்.
உததிர்க்கும சதிரிப்பு மசசால்லும களதளய
மரபௌத்ததிரம உததிர்க்கச்மசசால்லுமதபசாதும
தனளிப்படத் தன்ளனக் கசாட்டிக்மகசாளகதிறது களத....
அதுதவேதசான்.
வேரக்கதிடக்கும நகர்களளக் கடக்குமதபசாது,
கண்களள மூடிக்மகசாளதவேன்;
நதிளனவேயில் நடித்துப்பசார்க்கக்கூடசாததசா நசான்,
களதக்கு என்னளிற்படுதமெதும இரஸத்ளத?
 
வழுப்படு ததலப்பவிலதி - V

கதிளடக்கும மூங்கதிமலல்லசாம ஊததிக்மகசாண்டு நகர்கதிதறன்...
இன்னும பயிடித்த ஓளச பயிறக்கவேயில்ளல.
எறதிந்த மூங்கதிளலமயல்லசாம எவேமரவேதரசா இளசக்கதிறசார்...
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பயிறந்து நகர்கதிறது பயிடித்த தபச்ச.
இருந்தும மெரத்துக்குருத்துமூங்கதிளலத்தசான் உளடத்துக்மகசாண்டும ததிக்மகசாண்டும நரமபு
வேயிளடத்துப்புளடக்கத்ததிரியமுடிகதிறது.
பயிறர் பயிடித்மதறதிந்த தபச்சக்களளயும பயிடித்துப் தபசாட்டுக்மகசாளகதிதறன் 
வேசாய்வேயிரித்த சருக்குப்ளபகமளல்லசாம.
ளகப்படத்மதசாட்டவுடன் சருததிமசத்துச் சரிகதிறன. 
மசசாற்களள மெட்டும சருக்கதிக்மகசாளகதிதறன் ளபவேயயிற்றுள.
படகுட் பறதிதயசாடு, ஆற்றதில் தூண்டிளலப் தபசாடசாமெல்
கசாட்டுமூங்கதிலும ளகப்ளபயுமெசாயசா நடந்து ததிரிவேசான்,
ஒரு கசட்டுமெமீன்பயிடிப்பசான்?
 
வழுப்படு ததலப்பவிலதி - VI
 
கசாவேற்கசாரர்கள மதருக்குததிளரகளளிதல தபசாவேளதக் கண்தடன்;
குளத்ததிதல படகதிதல முதளல ததடிக்மகசாண்டிருந்தசார்கள;
வேசானத்ததிதல பறளவேக்கு வேளலகளளப் பரப்பயிக்மகசாண்டிருந்தசார்கள.
ஆமெசாம, நசான் கண்தடன்தசான்.
ததிருட்டுப்தபசானளதத் ததிருமபத்ததிருமபக் அலுங்கசாமெற் கண்தடன்
ததிருடர்களளக் கசாணவேயில்ளல. 
ததிருட்டுப்தபசானளதத் ததிருமபத்ததிருமப தகட்டுக்மகசாண்தடன்
ததிருடர்களளக் தகட்கவேயில்ளல.
ததிருட்டுப்தபசானளதத் ததிருமபத்ததிருமபச் மசசால்லதிக்மகசாண்தடன்
ததிருடர்களளிடம தபசவேயில்ளல.
கசாவேற்கசாரர்கள கடந்துதபசானசார்கள.
ததிருட்டின் வேயிபரத்ளத நசான் தகட்கக்கூடுதமெசா?
ததிருடர்களுக்குத் ததிருதவேசாடு பயிடிப்தபசாளரத் ததட
ததிருட்டின் வேயிபரத்ளத நசான் தகட்கக்கூடுதமெசா?
கசாவேலதின் கூறு கவேனமும கசாதும
கூமறனக்தகட்பதும கூற்றுவேனசாகுதமெசா?
அளலகதின்ற நசாய்களளில் மவேறதிமயது அறதியசாது.
"ததிருடர்கள ததிரியலசாம ததிகமபரர் உருவேயிதல
ததிருடர்கள புரியலசாம மதரிந்தவேர் வேடிவேயிதல
ததிருடர்கள உளறயலசாம தநீங்கதிலசார் மெளனயயிதல"
ததிருமபத் ததிருமபச் மசசான்னசார்கள கசாவேலர்.
ததிருட்டுப்தபசானளதத் ததிருமபத்ததிருமபக் அலுங்கசாமெற் கண்தடன்
ததிருடர்களளக் கசாணவேயில்ளல. 
ததிருட்டுப்தபசானளதத் ததிருமபத்ததிருமப தகட்டுக்மகசாண்தடன்
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ததிருடர்களளக் தகட்கவேயில்ளல.
ததிருட்டுப்தபசானளதத் ததிருமபத்ததிருமபச் மசசால்லதிக்மகசாண்தடன்
ததிருடர்களளிடம தபசவேயில்ளல.
ததிருடரும கசாவேலரும ஒருமெதித்த ஜசாததி.
வேருவேசார் புரிவேசார் அகல்வேசார்
ஆனசால், அறதியசார் எளனப்தபசால் அளரமவேபௌவேசால் ஜசாததி
ததிருடர்கள உருவேசாய் கசாவேலர் கண்ணயில்
கசாவேலர் நசாயசாய் ததிருடிகள முன்னளில்
எனக்மகன இருப்பது ஏதுமெதில்ளல வேடிவு
எனக்மகன இருக்கலசாது கருத்து.....
"நநீ ததிருடர்கள மதருவேசா? கசாவேலர் பயிரிவேசா? எது??"
எனக் தகட்டசால், மெளன எதுமவேனச் மசசால்தவேன்??
இளடயயினதமெதும இருக்கலசாகசாமதன்றசால், 
இரு வேல்லதினம நடுதவே மெதிததிபடு மமெல்லதினப்புல் நசான்.

டிஸமபர் 2001  இதழ் 24 

23. எததிரிகள்!  - சதித்ததொர்த்த வச குவவரதொ-

எனது எததிரிகளுக்கு, 
தமெக்மகன்று தனளித்தனளி வேடிவேயில்ளல; 
பலருக்கு முகதமெயயில்ளல; 
சதிலருக்கு மவேளளிக்கசாட்டும உருவேம கூட 
உயயிர் அற்றுச் மசத்ததிருக்கும. 

ஆனசாலும, 
தூக்கத்ததின் மெத்ததியயிலும 
என்ளனத் துரத்ததிக் மகசாண்டிருப்பசார், 
கடிவேசாளமெற்ற கனவுகளளில், 
நன்கு வேயிளள தமெய்ச்சல்நதிலம கண்ட 
தவேகம மகசாள வேநீரிய பசாய்ச்சற் குததிளரகளசாய். 

என்ளன உதறதிக் மகடுப்பசாரும உண்டு- அவேர்களளில், 
எனக்கு உதவேயிக் மகடுப்பசாரும உண்டு. 
அவேர்களுடன் என் தபசாரசாட்டம, 
ஒரு கசாற்று மவேளளி சழற்று 
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கூர்ளமெக் கத்ததிவேநீச்ச. 
அந்தப்புறம, கசாயங்கள பட்டசாலும 
என் கண்ணுக்குத் மதரியசாது; 
வேசாள, உளறக்குள ஓய்வேதற்குள, 
சளளக்கசாமெல், பயின்னளிருந்து 
இன்மனசாரு தூண்டிற் களனப்பு 
பயின்மனசாரு தவேண்டசாப் தபசாருக்கு 
வேயிளழந்து அளழப்பு வேயிடும. 

எனது யுத்தங்கள, 
நதிறுத்து முற்றுப்புளளளிகள கண்டவேயிடத்மதல்லசாம 
அளவே ததின்று, 
மெசாரிகசாலத்தத, 
மெளலயயிறங்கு மெளழமவேளளமெசாய் 
மநடுத்து சலசலப்பயில் ஓடிக்மகசாண்டிருக்கும. 
அளவே கசாலடிக்குளமபுகள 
ததய்த்து அழுத்தும பசாளதமயல்லசாம, 
பரவேயிக் கதிடக்கும சதுப்புநதிலமெசாய், 
மகசாடி சற்றதி 
நதிளனவுகள தமெல் எழ, தமெலும புளதந்து, 
எரிவேசாயு பபீறதிட்டு தநீச்சவேசாளல பற்றதிக் கதிடக்கும 
என் மெனது. 

ஆனசால், 
அவேர்களுக்குத் மதரியும, 
அவேர்களளின் ஆதவேசம தபசாலமவேன்று, 
என் முளன மெழுங்கசாப் தபசாரசாட்டகுணம; 
முதுகுச்சளமெ ஏறதி முறதிந்துதபசானசாலும, 
அடங்கதிப்தபசாகசாது, 
முளறயற்ற, 
அவேர்கள மூர்க்க அடக்குமுளறக்மகன்று. 
எந்தப்பசாய்ச்சலுக்கும உளச்தசசார்வேயில் 
ஓய்ந்துதபசாய்த் தூங்கசாது, 
ஒரு மூளலயயிதல 
படர் கருஞ்சதிலந்ததி வேளலக்குக் 
களம அளமெத்துத் தசான் மகசாடுத்து. 
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அவேர் மகசாடி வேயிரிக்கும ததசப்பரப்மபல்லசாம 
ஊடறுத்துத் துளளத்துப்தபசாய், 
ஓர் உளதப்பயில் ஓங்கதி தமெமலழுந்து, 
எட்டி நதின்று என் ளகயுயர்த்ததி 
மவேற்றதிச் சமெதிக்ளஞ வேயிளடயசாய்க் மகசாடுக்குமவேளர 
உடல் வேற்றதிச் மசத்து, ஜநீரணயித்துப் தபசாகமெசாட்தடன்.

என் மெனளித வேயிட்டுக் மகசாடுப்புக்களள, 
மென இயலசாளமெ வேழதிப்பயிறந்த 
தம மவேற்றதிக்தகசால் குறதிகமளன்று 
கண்டு நதின்று கூத்தசாடும 
எததிரி முட்டசாளகள, 
முடிவேயில், 
முகம கறுத்து, 
முட்டி முழந்தசாளளிட்டு, 
பயின், 
கூன் முதுகு மதறதித்து, 
எட்டிச் சதிறு கசாலடி ளவேக்க இயலசாது, 
ஆடிக் கசாற்றகப்படு கசாய்த்த முருங்ளககளசாய் 
ஒற்ளற ஒற்ளறயசாய்த் தடி முறதிந்து 
உளள முகமும உளுத்துப்தபசாய் 
மெண்ணசாய்ப் பரவேயிப்தபசாவேசார்கள, 
தம நதிலத்தத, என் அகத்தளத்தத. 

சத்ததியம, 
பயின்மனசாரு, 
கசாலத்தத மூச்சடக்கதியயிரு 
கசாரியம வேயிடுத்து, 
தசான் தூங்கு வேயிளதயயிருந்து 
தமெலுளற நகம 
கதிழதித்மதழுந்து, 
ஓங்கதிக் ளக பரப்பயி, 
ஓர் இரட்ளடச் சதிறு பச்ளசத் துளளிர் வேயிடும; 
"மவேற்றதி நமெதத." 
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24. கவவிமனைம் - சதித்ததொர்த்த 'வச' குவவரதொ

வேயிடிகசாளலயயிருந்தத மசசாற்கள வேயிபரமதப்பயித் 
தசாம சழன்று ஆங்கசாங்தக கரணமெதிட்டு.. 
மவேந்நநீர்த்ததளவேயயிளன அடுப்புப்புளகவேறுந்த அவேளளிடம, 
"மவேதுப்புமுகதிழ் வேசான்வேர்ஷதிப்பு" என்று (வேசாலற்ற) கவேயித்துவேமெசாய் தவேண்டி 
வேண்டியசாய் வேசாய்அர்ச்சதிப்பு வேசாங்கதிக் கட்டிக்மகசாண்தடன். 
மவேளளிமுற்ற 
இளஞ்மசடி மதசாட்டு மவேண்பனளி மகசாட்டு 
புதுமெலர்மமெசாட்டு சதிறுமுத்தமெதிட்டு, 
"ததன்மசசாட்டுமபசால்நதிறத்துஇளங்கன்னளிமமெதுகன்னம" மசசால்லக்கண்ட 
மெகள மசசால்லசாமெதல பசாலர்பளளளி தனளிதய இன்று தசான்
மசன்றசாள. 
பயின், 
"'சதிண்டி குதரசாவேசாட்' நநீளவேயிரல் அழகுப்பயிஞ்ச மவேண்டிக்கசாய்" தகட்டதற்கு, 
நசாகசசாகதிக்குண்டுக்தக நசான் சவேசால் என்பது தபசாற் 
மசசாத்ளதவேயிளதப்பரல் ஒட்டற்பூசணயிச்சதிலமபது ளகமயடுத்து, 
கனன்று கண்ணகதியசாய் கத்ததினசாள க(ந)`ய்களட(டி)க்கசாரி, 
"சதிந்ததிப்பசாய், இச்சந்ளத இனளிமயன்ளனச் 
சந்ததித்தசாய், சதிறுமெனளிதசா, மசத்தசாய்." 
மதசாடர்ந்தும என்ளனப் பணயம ளவேத்து, 
"எச்சதிமலசாட்டசாப் பயணச்சசீட்டு எனக்மகசான்று, 
முன்மெசாளலமெதுமெணமமெசாறசாச்மசங்கண் நடத்துனதர" எனறு மசப்பயி, 
மசருப்பசால் அடியுண்டு தபரூந்தசால் உளதயுண்டு, தளளுண்டு, 
பயின், ஊர்ந்து,அலுவேலகம ஈளரந்து மெணயிவேந்து, 
"நல்நசாளசாய் நகரட்டும நண்பதர இன்றும உம நசாள", 
என வேந்தனங்கள பலகூற, 
முன் வேயியந்து, பயின் பயந்து, 
முழுதவேளலத் தரமும தளமும 
இப்பயின்நசாள அளரநசாள எனத் 
தன்னசால் வேயிடுப்பயில் வேயிளரந்து மவேளளித்தது. 
இனளி எது மசசால்ல, என் மசய்ய? 
கசாச மகசாடுத்துக் கல்லடி பட்டது தபசால் 
எல்லசாதமெ தநற்று, 
வேயிமெசானத்தபசால் வேந்த வேயிக்ரமெசாததித்யன் கவேயி 
மதசாகுததியசாய்ச் மசய்த கலதி. 
இடி தசாங்கும -என் கவேயிதசாங்கசா-நண்பன் 
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நல்லுளர மமெத்தச்சரி. 
"ஊர்படும பசாட்டில் ஊளமெயன் அடித்தசானசாம 
வேயிசதில் என்றசாற்தபசால், 
நசாமடரியுமதபசாது, 
நசாற்பது வேயது நசாயுனக்தகன் கவேயிளத நயம?" 

பததிவுகள, மபப்ருவேரி 2002 இதழ் 26
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25. . ஒரு பதொடலும், தசதொல்லதொத சதில வசததிகளும்  இளங்வகதொ, ஒட்டதொவதொ, கனைடதொ

ததர்வுகள முடிந்து
தகசாளடயயின் மதறதிப்பயில்
மரசாரண்தடசா நகர் மெமீளல்
கனமவேசான்ளற இளடமெறதித்தசாற்தபசால்.

துப்பசாக்கதிச் சூடுகள
பசாலதியல் வேல்லுறவுகள
வேயிளளயும நகருக்கு
பயணசாமெசாதல்
ததிகதிலுடன் நதிகழ்வேதுண்டு
தவேயிர்க்கமுடியசாமெல்

கசாரில் வேயிளரளகயயில்
எததிதர வேருபவேன்
மதரிந்தவேனசாமவேன
அவேதசானளித்தலும
கவேனம களலந்துவேயிடின்
கசாததிளன உரசதிவேயிடக்கூடும
துப்பசாக்கதிக்குண்டு

கசாரில் மசல்லல்
தளடமசய்யப்பட்டு
தபரூந்ததில் பயணயிக்கமவேன
கட்டளளயயிடப்படும
வேநீட்டில்.

இப்படியசான மபசாழுததில்தசான்
தற்மசயலசாய் 
சந்ததிக்க தநர்ந்தது
உன்ளன

கல்லூரியயில்
கனவுகள தகசார்த்து
கசாதல் சகதித்து
பயின்மனசாருமபசாழுததில்
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தவேண்டசாமமென மவேறுத்மதசாதுக்கதியது
அவ்வேளவு இலகுவேயில் 
மெறப்பதற்கதில்ளல

கசாரணம தகட்டு
நநீ கண்ணநீர் மெல்கதியதபசாது
இன்மனசாரு சகதிளயச் சகதித்தபடி
பனளியயில் நளனந்ததசாயும ஞசாபகம

வேசாழ்வுப் மபருமவேளளியயில்
துயரங்களளின் மெமீது
நதின்மறசாரு
களளிநடனம புரியும
வேயித்ளத ளகவேந்ததிருக்கூடும
இன்றுனக்கு

வேளசாகம மசல்லும
அவேசரம
வேயியர்ளவேயயின் ஊற்மறடுப்பயில்
கண்ளமெ கசதிவு
மநற்றதியயின் முன்வேநீழும
முடிகளளின் மெமீதுன்
வேநீரல்களளின் நடனம

ஏளனமெசா மெகதிழ்வேசாமயன
இனம பயிரித்தறதிய முடியசா
சதிரிப்மபசான்மறசான்று
உததிர்கதிறதுன்னளில்
எளனப்பசார்த்து

தநற்ளறய வேசாழ்வேயின்
தவேதளனச்சவேடுகள மெறந்து
மதருக்களளில் 
ததசாழர்களளின் உததிரமுறதிஞ்ச
மவேறதிமகசாண்டளலயும
மெதிதலச்சர்களும நசானும
சற்தறறக்குளறய ஒன்றசாயயிருந்ததிருப்தபசாம
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உன் பசார்ளவேயயில்

என்ன மசய்வேது
ஞசானம சதிலதவேளளகளளில் 
தபரூந்ததில் ஏற்படுவேதும வேயிந்ளத.

பததிவுகள, ஜஜூன் 2001   இதழ்-18
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26. எத்ததனை முகங்கள் எத்ததனை முகங்கள்..  -நதொகரத்ததினைம் கதிருஷ்ணைதொ-

தநற்ளறய கனவேயில் நநீங்கசா முகமும
மநடு நசாளசாக ததடும முகமும
தசசாற்று வேசாழ்வேயில் சகப்படும முகமும
மசசாந்தம தவேண்டசாம மசசால்லதிடும முகமும

ஏக்கக் தகணயியயில் இறங்கதிய முகமும
ஏப்பம கண்களளில் நதிறுத்ததிய முகமும
எல்லசாம எனக்தக என்றதிடும முகமும
எல்லசாம தனக்குள தபசதிடும முகமும

கூடும முகமும குலவும முகமும
குளறகளள நதிளறவேசாய் கசாட்டும முகமும
வேசாடும முகமும வேணங்கும முகமும
வேசாழ்வுக்கசாக ஏங்கும முகமும

எத்தளன முகங்கள எத்தளன முகங்கள

இன்ளறக்மகசான்று நசாளளக்மகசான்று
எந்த முகத்ளதச் மசசாந்தம இழக்கும
முகத்ததிளனத் ததடி மமெசாய்க்கும கண்களள

உதறும தபசாது உளளம சதிலதிர்க்கும
மெனத்ததின் நதிறத்ளத முகத்ததில் மதளளிக்கும
மெந்ததிரத் தூரிளக மெகதிளமெயயில் சதிரிக்கும.

எத்தளன முகங்கள எத்தளன முகங்கள...

- பததிவுகள, சதித்ததிளர 2001 இதழ் 16
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27. இப்வபதொது உனைக்கதொக.. - டதொனைளியல் ஜவீவதொ-

கனவுருகு கசாளலப் மபசாழுததில்..
அவேள வேந்து தபசாவேசாள.

நசானளிருக்கும ததசம
நநீண்ட இருளளில்
மூழ்கும தபசாது
கசாதல் எப்படி
என்னுள
எழுச்சதி மகசாளளூம.

எழுதுவேதற்கும
எழுமபுவேதற்கும
தசசாமதபறதித்தனத்ததில்
கண்களள மூடிக் மகசாண்டு
கட்டிலதில்
உடளலத் தளரவேயிட்தடன்.

ஓளசயற்று
உறங்கதிக் கதிடந்த
எனது ஊரில்
அந்நதிய முகங்களளக் கண்டு
அவேசரமெசாய்
நசாய்கள ஊளளயயிட
ஊதரவேயிழதித்தது.

இன்று மெட்டுமெல்ல
இதுதவே எங்கள
வேசாழ்வேசானது.

எலதிகசாது தபசால்
என்கசாதுகளும
மெனக் கண்களும
வேயிழதித்தன.

எங்தகசா
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எழுந்த அழுகுரதலசாடு
துப்பசாக்கதி தவேட்டு
தப்பயிக்கசாமெல்
தளலளய குறதிபசார்த்ததிருக்கும.
அதன்பயின் 
வேசாகனம
தபரிளரச்சதலசாடு
புறப்பட்ட தவேக ஒலதிளயத் தவேயிர
அந்தப் பயின்னளிரவு
அடங்கதிப் தபசானது.

வேயிடிந்ததும
முகம கழுவே
முகத்ததசாடு பலர்
நசானும அவேர்களளில்
ஒருவேன்.

கசாளல வேயிழதிப்தபசாடு
கசாற்றும வேசாங்கும
கசாலம
கசாலவேளரயற்று
கசாணசாமெல் தபசாய் வேயிட்டது.

யசாரு மபற்ற பயிளளளதயசா
நசானறதிதயன்.
மவேட்டிப் பயிளந்து
தவேடிக்ளக பசார்ப்பதற்கசாகவேசா
தபசாசசாக்குணவுண்டு
பத்துமெசாதம சமெந்தசாய்
உன் மெகளன..?
இந்த மெண்ளண தநசதித்த
இன்முகத்த உன்மெகன்
சக்குநூறசாய்
சருங்கதிப் தபசாவேதற்கசாகவேசா
சடுமெணலதில்
நூர்க்கடகம சமெந்து
நசாளசாந்தம
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மெமீன்வேயிற்றசாய்.

புனளிதப் படுக்ளகயயில்
தபசார்த்துக் கதிடந்த
மவேளளள மெனங்கள
மவேளுத்துப் தபசானது 
எப்படி?

என்ளனப் மபற்மறடுக்கசாத
தசாதய!
கண்ணயிருந்தும
கட்புலனளிழந்து
கசாததிருந்தும
தகட்புலனளிழந்து
வேசாயயிருந்தும
வேசார்த்ளதகளளிழந்து
எனது வேநீததியயில்
நளடப்பயிணமெசாய்
நசான் அளலந்தளத
உனக்குத் மதரியுமெசா?
இப்தபசாது
உனக்கசாக எளதச் மசய்தவேன்
அழுவேளதத் தவேயிர. 

- பததிவுகள, ஆகஸ்ட் 2001   இதழ்-20 -
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28. . ககீததொஞ்சலதி:என் வதசம் வவிழதித்ததழுக ! - ரவவீந்ததிரநதொத் ததொகூர்  தமதிழதொக்கம்:  
-சதி.தஜயபதொரதன்

எங்தக இதயம அச்சமெதின்றதி இருக்கதிறததசா,
எங்தக தளல தநரசாக நதிமெதிர்ந்து நதிற்கதிறததசா,
எங்தக அறதிவுக்குத் தளடஅரண் இல்ளலதயசா,
எங்தக உலளக, வேநீட்டின் குட்டிச்சவேர்கள
தூளதூளசாக உளடக்க வேயில்ளலதயசா,
எங்தக மமெசாழதிகள வேசாய்ளமெயயின் ஆழத்ததினளின்றும
எழுகதின்றனதவேசா,
எங்தக வேயிடசாமுயற்சதி முழுளமெளய தநசாக்கதித்
தன் கரங்களள நநீட்டுகதிறததசா,
எங்தக ஆரசாய்ச்சதி என்னும மதளளிந்த ஆற்றுநநீர்
பசாழளடந்த பழக்கம என்னும பசாளல வேனத்ததில்
வேழதிதவேறதி மெசாய்ந்து வேயிடவேயில்ளலதயசா,
எங்தக இதயம பரந்த தநசாக்கத்ததிலும
இயக்கத்ததிலும முன்தனற நநீ வேழதி நடத்துகதிறசாதயசா,
அந்த சதந்ததிர மசசார்க்க பூமெதியயில், என் பயிதசாதவே !
என் ததசம வேயிழதித்மதழுக !

என் பவிரதொர்த்ததனை
இதுதவே என் துததி உனக்கு, என் இளறவேசா !
அடி ! மநஞ்சதில் எழும என் கசீழ்ளமெயயின் தவேளர
தநசாக்கதி ஓங்கதி அடி !
என் இன்ப துன்பங்களள எளளிததில் தசாங்கதிக்
மகசாளள எனக்குப் மபசாறுளமெளயத் தசா !
பணயி புரிளகயயில் என் பசாசம பயனளடய
எனக்குப் பலத்ளதக் மகசாடு !
ஏளழகளள என்றும ஒதுக்கசாமெலும, மெடளமெயயில்
பலத்ததசார் முன் அடி பணயியசாமெலும
இருக்க எனக்குத் ததிடளனக் மகசாடு !
ததினச் சச்சரவேயிலதிருந்து வேயிடுபட்டு
எனது மநஞ்சம உயர்ந்து எழ
எனக்குத் ததிறளனக் மகசாடு !
எனது சக்ததிளயப் பசாசதமெசாடு
உனது ஆளணக்கு அர்ப்பணயிக்க
எனக்கு உறுததிளய அளளித்ததிடு !
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என் பயணைத்ததின் முடிவு !
முதுளமெயயில் சக்ததி குன்றதி, என் பயணம 
முடிந்து தபசானததசா இறுததியசாக ?
இதுவேளர நடந்துவேந்த என் பசாளத
எததிதர மூடப்பட்டு வேயிட்டததசா ?
ததளவேக் கதிருந்த என்மபசாருள யசாவும
தநீர்ந்துதசான் தபசாயயினதவேசா ?
கண்கசாணசா நதிசப்த மூளலயயில்
கசாலம தளளும தநரம வேந்ததுதவேசா ?
எனக் கலங்கதி நதின்தறன் !
ஆயயின் எனக்கு முடிவேயில்ளல என்பது 
உன் நதியததி எனக் கண்தடன் ! 
பளழய பசாக்கள நசாவேயில் அழதிந்தபயின், மநஞ்சதில்
புததிய கசீதம மபசாங்கதின எனக்கு !
பண்ளடய தடங்கள மெளறந்த இடத்ததில்,
புத்துலகம பூத்தது, வ்¢ந்ளத மெதிகுந்து !
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29. புததிய ததலமுதறகள்!  - சதி. தஜயபதொரதன்

மெண்ணயில் நசான்
எண்ணயிப் தபசாட்ட வேயிளதகள
எதுவும 
முளளக்க வேயில்ளல!
நதிலம இருந்தசால்
நநீரில்ளல!
நநீரிருந்தசால் உரமெதில்ளல!
பசாரத ததசத்ததில்
தமெருமெளல சரிந்தது!
பண்டிட்
தநருவேயின் சசாமபளல
ஊர்ததியயில் பறந்து
பசாரத மமெங்கும
சசீரசாய்த் தூவேயினர்! 
அது உரமெசா? அன்றதி வேயிளதயசா?
வேநீரிய ததளகளும
பூரசான்களும ததசான்றதின!
ஜசாததிப் 
புற்றுக்குளளளிருந்து
நல்ல பசாமபுகள 
துளளளி எழுந்து
நஞ்ளச வேயிளதத்து
தகசார தசாண்டவேம ஆடின!
உயயிதரசா டுளள தபசாதத
ஆன்மெசாளவேத்
துண்டு துண்டசாக்கதி
அங்கதிங் மகனசாதபடி
எங்கும
வேநீசதி எறதிந்ததன்!
ஈசல்களசாவேது
முளளக்கசாதசா?
 
- பததிவுகள, டிஸமபர் 2001  இதழ் 24  
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30. கதொனைடதொ நதொதடன்னும் வபதொததினைளிவல - சதி. தஜயபதொரதன், கதொனைடதொ 

கசானடசா நசாமடன்னும தபசாததினளிதல, இன்பக்
கசானமவேந் ததகுமநம கசாததினளிதல
ததனளினும இனளிய ததசமெடசா, இளதத்
ததடிப் புகுந்தமதம தயசாகமெடசா

எங்மகங்கு கசாணயினும ஏரிகதள, ததிளச 
எப்புறம தநசாக்கதினும ஆறுகதள 
மபசாங்குநநீர் வேநீழ்ச்சதிகள தமெவுமெடசா, பனளிப்
பூக்களள வேசானமும தூவுமெடசா

ஊசதி இளலமெரக் கசாடுகளசாம, பனளி
ஓங்கும உயர்மெளல தமெடுகளசாம
வேநீசதிடும மவேப்ப வேநீடுகளசாம, குளளிர் 
மவேப்பம மெசாறதிடும நசாடுகளசாம.
 
ஈதரழு மெசாநதிலப் பனளிநசாடு, சசீரசாய்
இரட்ளட மமெசாழதிளும தனளிநசாடு
நநீர்வேளம, நதிலவேளம மெதிக்கதடசா, பயயிர்
நநீண்டு வேயிளளந்ததிடத் தக்கதடசா

முப்புறம சூழ்கடல் முடக்குமெடசா, பனளி
மூடும துருவேம வேடக்கதிலடசா 
கப்பல்நநீந் ததிடுமநநீர் மெசார்க்கமெடசா, மதன்
கசாவேலசாய் அமமெரிக்க ததசமெடசா
 
தமெப்பயிள சதிவேப்பயிளலக் மகசாடிபறக்கும, அருள 
தமெவேயிப் பயிறர்க்குக் மகசாளடயளளிக்கும
ஆப்பயிளும பபீச்சப் பழம பழுக்கும, பல்
ஆயயிரம தக்களளிக் கசாய் தளழக்கும

தசாமெதிர ளவேரத் தளங்களடசா, ஒளளிர்த் 
தங்கமும மவேளளளிச் சரங்கமெடசா
பூமெதியயில் புததிய கசாண்டமெடசா, இளதப்
தபசாற்றதிக் கசாத்ததிட தவேண்டுமெடசா.
- பததிவுகள, மபப்ருவேரி 2002 இதழ் 26 
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31. யதொர்  நவீ ?  - சதி. தஜயபதொரதன்-
 
சதிற்பயி 
மசதுக்கசாத 
மபசாற்சதிளலதய!
கற்கசாலம முதல்
தற்கசாலம வேளர
உன்ளனத்
தங்கக் குடமெசாய்
ளவேரத் ததசாடசாய் 
பணயம ளவேத்து
ந்¢னது 
தசாய், தந்ளதயர்
தரகன்,
தங்கக் கணவேன்,
மெசாமென், 
மெசாமெதியசார், 
ததிருமெணச் சந்ளதயயில்
ஏலம தபசாட்டு
மெசாளலயயிட
வேயிளலப் மபசாருளசாய்
வேயிற்று வேருகதிறசார்!
 

மவேளளளித்
ததிளரயயில்
முத்தமெதிழ் 
மூதவேந்தர்கள,
பசாரததி ரசாஜசா
பசாக்கதிய ரசாஜசா
மெற்றும
இளளய ரசாஜசா
யசாவேரும
ஒன்று கூடி
உனக்கு
ஊர்வேசதி 
தவேஷம தபசாட்டு
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பூங்கசாவேயில் டவேயிட்டு
மபசான்னருவேயியயில்
நளனய வேயிட்டு
பயின்னளிளசக்
குயயிளலப்
பசாட வேயிட்டு
உன்ளனக்
களலப் மபசாருளசாய்
வேயிற்று வேருகதிறசார்!
 
மபண்தண!
நநீ ஒரு மபசான்னசா? 
மபசாருளசா?
அன்றதி
தளலயசாட்டிப்
மபசாமளமெயசா?
உன்ளன 
என்று
ஆண் ஜசாததி 
அறதிந்துமகசாளளும?
மெசாதர் குலம 
புரிந்துமகசாளளும?
மெனளித இனம
என்று
மெததிக்கும? 
நநீ
குடத்ததினுள 
கதிடக்கும
ஒரு 

- பததிவுகள, ஆவேணயி 2000   இதழ்-8 

பததிவுகள் ©  2020



64                                                    பததிவுகள் 100 கவவிததகள் ( தததொகுததி ஒன்ற) 

32. சதிட்டுக் குருவவிவய  -கரு. ததிருவரசு (மவலசதியதொ)-
 
பல்லவேயி
மதசாட்டுத் மதசாட்டுப் பசார்க்கட்டுமெசா
சதிட்டுக் குருவேயிதய
சகமெசான இரசாகதமெ சதிட்டுக் குருவேயிதய -மதசாட்டத்
 
பல்லவேயி எடுப்பு
எட்டி எட்டிப் தபசானசாலும
என்ன நதிளல ஆனசாலும
கட்டுப்பட்டுப் தபசாதனதன
சதிட்டுக் குருவேயிதய -மதசாட்டுத்
 
கண்ணயிகள
பட்டுப் பட்டு தமெனளியயிதல
பட்டுவேயிட்ட தநசத்ததிதல
தட்டுக் மகட்டுப் தபசாதனதன
சதிட்டுக் குருவேயிதய -மதசாட்டுத்

சதின்னச் சதின்னப் பூவேசாக
சதிந்தும சந்தப் பசாட்டசாக
வேந்து வேந்து தபசானசாதய
சதிட்டுக் குருவேயிதய -மதசாட்டுத்

மகசாஞ்சதிக் மகசாஞ்சதிப் பசார்த்தசாலும
மகஞ்சக் மகஞ்சதிப் பசார்த்தசாலும
அஞ்சதி அஞ்சதிப் தபசானசாதய
சதிட்டுக் குருவேயிதய -மதசாட்டுத் 
 
- பததிவுகள, புரட்டசாததி 2000   இதழ்-9
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33. வபசலதொம் வதொரும் -மதுரபதொரததி
 
ஒரு பயிடி அரிசதி தபசாட்டு
சளகு நதிளறயக் கசீளர வேசாங்கதியபயின்
மகசாசறு தகட்டதுண்டசா?

மவேண்மணய் மகசாண்டுவேந்த எசக்கதிக்கு
மெண்மணண்மணய் அடுப்பு மகசாடுத்து
கசாய்ச்சதிய மநய்ளயப் புறங்ளகயயில் தடவேச்மசசால்லதி
மெணம முகர்ந்ததுண்டசா?

கறுத்து மெழமெழத்த சதிரட்ளடயயில்
அளந்து வேசாங்கதிய தயயிர்க்கணக்கு
மசமமெண்ணயில் குளழத்த தமெசாரசால்
புளளளியயிடப் பசார்த்ததுண்டசா?

சப்பசாணயி வேந்து பக்கத்துப் பசாழதில்
உட்கசாரளவேத்துச் சதிளரக்ளகயயில்
வேரும உறக்கத்ததின் நடுதவே
பசாட்டன் மபருளமெகள தகட்டதுண்டசா?

சதிவேன்தகசாவேயில் மவேளளிச்சற்றதில்
ததசாழதிகள கசாவேலதிருக்க
தபச இன்னுமமென்று அவேள வேற்புறுத்த
மமெல்ல நடுங்கதியது
மெசார்கழதிக் குளளிரசால் மெட்டுமெல்லமவேன்று
புரிந்ததுண்டசா?

ஆமெசாம என்று தளலயசாட்டுவேநீமரன்றசால்
ளகத்தடிளய எடுத்து வேசாருங்கள
நமெக்குள தபசதிக்மகசாளள ஏரசாளமுண்டு.
மதசாளலக்கசாட்சதிப் மபட்டி ஒலதிக்கசாத
ஊர்க்தகசாடிப் பசாலம ததடி நடப்தபசாம. 

- பததிவுகள, மெசார்ச் 2002 , இதழ் 27 -
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34. நச்சு வவிதத - மதுரபதொரததி -

தசான் சதிறுவேனசாக இருந்ததபசாது
சசீளமெக்கருளவேளயப் பசார்த்தததில்ளல
என்று அப்பசா மசசான்ன ஞசாபகம.

தசான் சதிறுவேனசாக இருந்ததபசாது
அரச
வேயிளத மகசாடுத்துப்
பரப்பயியதசாய்
அப்பசா மசசான்ன ஞசாபகம.

ஆடுகளுக்குக் கசாய் உணவு
அடுப்புக்கு முள வேயிறகு
தவேலதிக்கு தவேலதி
அத்தளனயும மபசான்மனன்று
அரச மசசான்னதசாம.

நசான் சதிறுவேனசாக இருந்ததபசாது
தசாமெதிரவேருணயியயில்
மவேளளம களரபுரளும.
குததித்தடித்த நநீச்சலதில்
கண்சதிவேக்கும,
வேயயிறு ஓநசாயசாய்ப் பசதிக்கும.

எங்தகசா ஒரு ஓரத்ததிலதிருந்து
தவேடிக்ளக பசார்க்கும சசீளமெக்கருளவே.

கசாலம மெசாறதிவேயிட்டது.

சசீளமெக்கருளவே முளதளறதி
புளரதயசாடிய கசாளலக் கவேனளிக்கசாத
சடளலமெசாடன் சடளலதயறதினசான்.

களரமயல்லசாம அடர்ந்துவேயிட்ட
சசீளமெக்கருளவேளயப் பசார்த்துவேயிட்டு
தசாமெதிரவேருணயியயில் குளளிக்கசாமெல்
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ததிருமபயிதனன் இந்த முளற.

ஊருளளும அதத கசாடுதசான்.

நசான் சதிறுவேனசாக
இருந்ததபசாது பசார்த்த
நதிழலும, கனளியும, வேளளியும
தரும மெரங்கமளல்லசாம
எங்தக தபசாயயின?

- பததிவுகள, மபப்ருவேரி 2002, இதழ் 26 
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35. கவவிதத: பவிதற நதிலவு     ததிலகபதொமதொ (சதிவகதொசதி)

நதிளறக்கும இளரச்சலதிலும
தனளிளமெயயில் தவேயிக்கும மெனது
கடல் நநீர்த்துளளிகளசாய்
கசாணக் கதிடந்த முகங்களளிருந்தும
மெனம பசார்த்து புன்னளகக்கும
இதழ் மெட்டும ததடிதய
கனக்கும தனளிளமெயயில் 
மூழ்கும மெனது
பசதியும தூக்கமும 
பற்றதிக் மகசாளள அந்தப் பசதியயில்
மநஞ்ச நதிளறக்க ததின்று
நதிளனவுகதளசாடு 
மூச்சமுட்டுமமென்றுணர்ளகயயில்
உண்பது நதிறுத்ததி
நதிளனவு தந்த தபசாளதயயில்
தூங்குவேதசாய் பசாவேயித்து
இறுததியயில் வேயிழதித்ததிருக்கும கண்கள
பசதிளய கண்டலர 
மெளறய யத்தனளித்து
நதிஜத்ததில் நதிளறந்து நதிற்கும
களரயுமமென்றண்ணயிய பயிளற நதிலவேசாய்
கசாதலதின் அவேஸ்ளத

- பததிவுகள, மெசார்ச் 2002, இதழ் 27
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36. கவவிதத: அவர்கள்  - புஸ்பதொ கதிறதிஸ்ரி
 
நசாங்கள வேசாழ்க்ளகளயக் கசாதலதிக்கதிதறசாம.
ஆகதவே வேசந்தங்களும வேருகதின்றன.
அளவேயும எங்களளக் கசாதலதிக்கதின்றன.

இமமுளறயும வேசந்தம வேருவேததில்
எமெக்கு ஏதகசாபயித்த மெகதிழ்ச்சதி.

இன்னும எத்தளன வேசந்தங்களளச்
சந்ததிக்கப் தபசாகதிதறசாதமெசா யசாரறதிவேசார்?

நதிழலசாகதிப் தபசான வேசாழ்வுகளளின்
நதிஜங்களளத் ததடிப் பசார்த்து
நதிதர்சங்களசானது எமெது கசாலம.

நசாங்கள கசாற்ளற மெளழளய
கடளல அளலளய கசாதலதிப்பததில்ளல.

தவேதளனகளளத் தசான் கசாதலதிக்கதிதறசாம.
அளவேதசான் எமெக்கு இன்றும மெதிஞ்சம.

மகசாஞ்சம மெசாறதித்தசான் பசாருங்கதளன்.
மகசாஞ்சம மகசாஞ்சமெசாக 
வேசாழ்ளகளயக் கசாதலதித்துப் பசாருங்கள
வேசாழ்க்ளக இன்பமெசாகும.
 

- பததிவுகள, ஏப்ரில் 2002 இதழ் 28 -
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37.     கதொதலதினைதொல்.....        எஸ்.ரவமஷ்

வேசார்த்ளதகள ததடி தவேயிக்கதின்றசாய்
வேசாழ்த்து அட்ளடக்மகன
நகமரங்கும அளலகதின்றசாய்
கவேனத்ளதக் கவேர முயல்கதின்றசாய்
உடளமெ மகசாளள நதிளனக்கும
பதற்றத்ததில் உயயிர்க்கசாது கசாதல்
எததிர்பசார்ப்பயில்லசா தநச புன்னளக
ஒன்று மெட்டும தபசாதும
எனக்குள உன்ளன 
என்மறன்றும உயயிர்த்துக் மகசாளள.
 

நதிரசாகரிப்பயின் பதற்றத்துடன்
நதித்யத்ததின் கதவுகளளத் தட்டிக் மகசாண்டு
வேசார்த்ளதகளள இறுகதிக் மகசாண்டு
அடுக்கதிக் மகசாண்டு,
நதிரசாகரித்துக் மகசாண்டு...
என்ன தவேண்டும நநீ எனக்கு?
வேசார்த்ளதகளற்ற ஒரு புன்னளக
எண்ணங்களற்ற ஒரு ஆலதிங்கனம
முதலும முடிவும அற்ற ஒரு ஆனந்தம.

- பததிவுகள, ஆகஸ்ட் 2002 இதழ் 32 -
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38. எதனைதொல் இப்படி? - சுப்ரமணைவியன் ரவமஷ்

இனளிதசாய் புன்னளகத்தசார்
என்மறன்ளறக்கும அபயம தரும கண்களளின் கனளிவு
நநீட்டிய வேயிரல்களளில் துளளியும நடுக்கமெதில்ளல
எததிதர இருந்த மபசாத்தசாளன அழுத்ததியதும கூட
அன்னத்தூவேயி இறமகன மமென்ளமெயசாகத் தசான்
என் கரங்கள வேணங்கக் கூமபயி
உயர்ந்த தவேளளயயில்...
மவேடித்து வேயிசமபயிற்கு
புளக கழற சழன்மறழுந்தது
தபரரக்க வேயிஷக்கசாளசான்
குழந்ளதகள மெலர்கமளன
உயயிர் மூச்ச அளனத்ளதயும உண்டு எழ...
புன்னளக மெசாறசா பணயிவுடன் பசார்த்ததிருந்து
இடம வேயிட்டகன்றசார்
எதனசால் இப்படி?
எதனசால் இப்படி?

- பததிவுகள, ஜஜூளல 2002, இதழ் 31
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39. பறதவகள் வவிட்டுச்தசன்ற சுவடுகள் - -இளங்வகதொ-
 
1.
 அர்த்தம புரியசாத்ததசாத்ததிரங்களள 
அளமெததி தழுவேதவேண்டிய ஆலயச்சவேர்களளில்
மகசாடூரமெசாய் அளறந்து மசப்பயி
ததிளசமயட்டிலதிருமெதிருந்து அசவேதமெதகுததிளரகளசாகதி
உயர்குடியயின் உறவுகள கூடிவேந்து
யசாகமவேளர்த்த மநருப்பயின் துளளிபட்டு
அமுதப்பசால் அருந்தசாத
ஞசானசமபந்தரசாதனன்
நசானும ஓர்மபசாழுததில்
 
பயின்னர்
அநசாளதச் சதிறுவேர்களுக்கசாய்
வேசாசல்களளில் நதிததிதசகசா¢த்தவேர்க்கு
அதட்டிக் குளரக்கும நசாயசாதனன்
 
படிதசாண்டி 
கடவுளள மநருங்கப்பயிரியப்பட்ட
ஊனமெற்ற மபண்ணயிற்கு
தசாதசாவேசாயும வேயிசவேரூபமமெடுத்ததன்
 
தமெலசாளடயயின்றதி
அக்குளளில் மபருகதிய
வேயியர்ளவேளயப் தபசால..
நதிர்வேசாகத்துள பரவேயிய 
தசாழ்த்தப்பட்ட சசாததியயினளன
கசாளசக் மகசாண்தட துரத்ததியபடி 
நதிதசானமெசாய் வேயிளமபயிதனன்
கடவுளளின் சந்நதிதசானத்ததில்
அளனவேரும சமெமமென்று
 
இவேளனப் தபசால்
இன்மனசாருத்தளனக் கண்டிதலமனன
வேசார்த்ளதகள இனளிக்க
வேழளமெதபசால் மநருக்கமெசாயயின
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புலமமபயர்ந்த மபசா¢சகள
உண்ளமெமுகம அறதியும ஆவேலற்று
 
பயிறமகன்ன
கூத்தும குமமெசாளமெடிப்பும.
பயிரியப்பட்டதபசாது
பட்டமெளளிப்பும முதுகுமசசா¡¢தலும
 

2.
 
எங்தக தபசாயயிற்று 
என் ஓர்மெம?
 
மநஞ்ச ததிமெதிறத்ததிமெதிற
நதியசாயம தகட்டும
எததிரிகளும துதரசாகதிகளும 
மபருகப் மபருக
களரயசாமெல் எ·குவேசாகதிய சயம
சதிதறதியமதப்தபசாது?
 
ஏரிக்களரகளளில் புல்மவேளளிகளளில்
கசாற்றதில்தகசம எளதமயளததயசா கதிறுக்க
து¡ரப்பறந்த பறளவேகளபசார்த்து
நசாளளகள தபசதிய ததசாழதியர் 
கசாணசாமெற்தபசானது எந்தநசாழதிளகயயில்
 
எல்தலசாரும இரசதித்துச்சளவேக்க
இன்மறன் வேசாழ்க்ளக.
 
கூடுவேயிட்டுப் கூடுபசாயவேயிருமபும
ததிருமூலரின் கசாத்ததிருத்தளலப்தபசால
உண்ளமெ முகத்ததிளனததடி
கசாலங்கள மெமீறதியதவேசார்
சசாபம
எனக்கு இனளி.
2001.08.03
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40. வதடலதில்லதொ கவவிதத வபதொல்.. -இளங்வகதொ-

கசாலந்தவேறதி அளசந்தசாடி வேரும
ஓசதி பஸ்சம
சளளக்கசாது 
மூசதிவேநீசம குளளிர்க்கசாற்றும
மநஞ்சதினளிலுள இறங்கும
தகசாபக் கவேளங்களசாய்
 
மவேறுப்பும சலதிப்பும 
குளழத்மதறதியுமமபசாழுததில்
என்தறனும ஒருகசால்
உருகசாததசா உளறபனளி
 
மெதுவேருந்ததி
மெயங்கும மவேளளளியயிரவுகளளில்
பலவேநீனங்களுடன் 
மெனளிதர்களள தநசதிக்க
மநஞ்ச கதிஞ்சதிக்கும
 
பசாடப் புத்தகங்களளின்
பக்கங்களளப் புரட்டதவே அலுப்புறும
நசான் 
மெசாந்தர்களளப் படித்தல்
நடவேசாமதன
நதிளனவு ததுமபயிச் சதி¡¢க்கும
 
சரங்கப் பசாளதயயில்
வேகுப்புகளுக்கசாய் 
நடக்ளகயயில்
மதன்படும மபண்கமளல்லசாம
ததவேளதகளசாக மெதிதக்கதின்றனர்
 
அறதிவும மதளளிவும
மதறதித்துச் சதிதற
அவேர்கள தபசளகயயிலும
ஆண்களுண்டசாக்கும
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கசாயங்கதள
தபச்சதிளடப் மபசாருளசாகதின்றன
 
முற்தபசாக்குகளளின்
பயிரததிநதிததியசாய்
சமெரசங்களற்று
அளலயும இளளஞன்,
பட்டத்துடன்
முகவேசா¢யற்றுப் தபசாவேது 
நசாளளய வேயிந்ளத
 
அவ்வேவ்தபசாது கற்றல் 
வேன்முளறயசாய்
சதிந்தளனயடுக்குகளள 
சதிளதத்துப்தபசாக
மநருங்குகதிறது பசா£ட்ளச
 
ததடலதில்லசா 
கவேயிளத தபசால்
கசாலத்ளத
அசட்ளட மசய்து
நகர்கதிறது வேசாழ்வு.
 
*OC Transpo – Ottawa-Carleton Transportation
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41. ஆற்றதொதமகளும், ஆற்றப்படுத்தலும்   -இளங்வகதொ-
 
பனளியயில் மமெசாழதிமயழுததி
இரவேயில் வேயிழதிநளனத்து
கசாற்றதின் தவேகத்ததில்
நகரும பயிரிவு நததி
 
தநசதித்து
பயிறதிமதசாருமபசாழுததில்
புறக்கசாரணயிகள புறந்தளள
மபசாசங்கதிப் தபசான
ஒரு தகசாடிக் கசாதலதில்
ஒரு துளளி எங்களுளடயது
 
என்ளன 
தநசதிக்கசாத சனளியன்
நநீமயனத் து¡ற்றதி
நசாயகனசாக்கும 
முயற்சதியல்ல இது
 
நட்பும கசாதலும
சமெசாந்தரமெசாய் நநீண்டு
முடிவேயிலதியயில் இளணளகயயில்,
நசாங்கள
கசாதல் மமெசாழதிந்தது
பனளிக்குளளிஎஇன் கதகதப்பயில்
 
கதிறுக்குப் பயிடித்தவேனசாய்
கசாலமவேளளி கடக்களவேத்த
கசாதலதின் அற்புதத்ளத
இருளமவேளளிக்குள மெளறத்தல் தவேறு
 
உணர்வும, வேயதும
கதிளர்ந்த பசால்யத்ததில்
கற்பளனகள மெமீதமெர்ந்து
கசாதல்தததரசாட்டியது 
கனன்மறறதிகதிறது இன்றும
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கனவுகள மெதிகுந்து
மநருடல் வேயிஎஇசலசான
வேளஎஇளம பருவேத்ததில்
மெனமவேயிட்டுப் தபசதி
பயிஎஇயும சந்தர்ப்பம..
 
எத்தளன கசாதலர்க்கு
இவ்வுலகதில் வேசாய்த்ததிருக்கும
எங்களளப் தபசால்
 
இளணதலதில் மெட்டுமெல்ல
புரிந்துமகசாண்டு 
பயிஎஇந்துதபசாதலதிலும
கசாதலதின் உயயிர்ப்புளது 
என்று மசசான்னசால்
எவேர் நமபுவேர்?
 

- பததிவுகள, ஜஜூன் 2002, இதழ் 30
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42. பவிரபஞ்சம் - ரவமஷ்

மசதுக்க மசதுக்க
களலஞனளின் மசருக்மகன
எழுற்சதி மகசாண்டது சதிளல
வேடிக்க முடியசா தபமரழதிலுடன்
பயிரபஞ்சம
எஞ்சதிய சதிதறல்களளில்!

43.  பதொம்பு வபதொனை பதொதத - ரவமஷ்
 
தநற்று பசாமபு தபசான பசாளதளய
இன்றும பயத்துடன்தசான் கடந்ததன்!
எததிர் மகசாண்ட சூட்சமெ கணத்ததில்
மெரணத்ளத ஒத்ததிப் தபசாட
எததிர் எததிர் வேழதிகளளக் ளகக்மகசாண்தடசாம
கதிலதியூட்டும ஊழதித்தநீமயன
உக்கதிரமெசாய் வேயிரிந்த படத்துடன்
இறந்து பட்டது நசாகம
முதுமகலுமபு மசசாடுக்கதிக் மகசாளள
இன்றும பயத்துடன் தசான் கடந்ததன்
பசாமபு தபசான பசாளதளய..

subramesh@hotmail.com 
- பததிவுகள, ஜஜூன் 2002, இதழ் 30
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44 . நதொலும் ததரிந்த நதொய்  - ஜவீவன்-                  
                  
சதிருஷ்டி ரகசதியத்ததின்
சவேளர உளடத்ததனசால்
மசருப்புத் ததிருடியளத
சற்தற மெறந்துவேயிட்டு
சரிதங் தகளுங்கள.

முன்தனயும பயின்தனயும
மசசாற்ப மெகசாத்மெதியங்கள
இதற்கு உண்டு.

பட்டின த்துப்பயிளளளயயின் நக்கல் சட்டு
பத்ததிரகதிரியயின் ளகத்ததிருதவேசாடு
மெண்ளட கதிழதிக்க,
இதற்கு சசாபல்யம கூடிற்று.

உடலங்கள பல சரித்து
உரிளமெ மபற்று
பயின் அதுதவே பசாரமெசாகதி
ளகலசாயமெளல ஏறதியவேனளின் 
வேழதித்துளணயசாய் தபசான துண்டு.
இன்மனசாரு நசாள
உபநதிஷத்ததின் நசான்கு ஷ்மெதிருததிகளளத் 
ததின்றதனசால்
பயிரித்தல் - கழதித்தமலன்ற 
தபதங்கள உணர்ந்து,
நரகல் நுகர்வேளத மெளறத்ததுண்டு.

பசாபசாவேயின் சதித்துக்களள பக்தர்களளில் கண்டு
சதில நசாள
சளட வேளர்த்தும ததிரிந்ததுண்டு.

"நசாளள வேயிடிவேதற்குள நதியசாயத் தநீர்ப்பயின் நசாள
நசாதய.. உனக்கும நசாற்கசாலதி கசாத்ததிருக்கு"

ஏற்கனதவே மசசால்லப்பட்டளத
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இப்தபசாத்தசான் மதரிந்து மகசாண்தடசாம.
இந்தசா பயிடி - என்று
'ளர' கட்டிய சதகசாதரர்கள 
ளபபயிள தந்ததனசால் 
அததிலும நசாலுவேரி ததின்று வேயிட்டு 
இடப்பக்கம வேயிழுந்த கல்மலறதிக்கு
வேலப்பக்கம ததிருமபயி மெறுகல்லுக் தகட்க,
கடிக்கத் ததிருமபயியதசாய்
கல்மெசாரி மசசாரிந்து....
ஒற்ளறக்கசால் தூக்கதி
மெதிச்சக்கசால் நதிலம பததித்து
ஓடசாத ஓட்டம ஓடி
இப்பத்தசான் வேந்த
களளப்புத் தநீருமுன்தன,

'உன் கண்ணயிலதிருக்கதிற துருமளப எடு'
உபததசம மசய்யப் தபசாய்
"மலசாள" என்ற சப்தம.!

தவேட்ளடப் பல் பததிந்து - என்
பயிருஷ்டத் தளச கதிழதிந்தது.

- பததிவுகள, தமெ 2002, இதழ் 29
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45. புததிய பதொததயவில் - புஸ்பதொ கதிறதிஸ்ரி -

தநற்ளறய ததினங்கள மெளறந்து
இன்ளறய ததினங்கள தநற்றுக்களசாய்
நசாளளய ததினங்கள இன்றுகளசாகதி
மெமீண்டும அளவே தநற்றுக்களசாகதி

துன்பங்கள, துயரங்கள, தவேதளனகள
மவேறுப்புக்கள, இன்னும எல்லசாதமெ
நமபயிக்ளககள, உறுததிகள, சந்தர்ப்பங்களசாகதி
நல்ல தருணங்களசாய் பரிணசாமெம மபற்றுவேயிடும.

இன்று எங்கள வேசாழ்வுகள இங்தக
கஸ்டங்கள, கவேளலகளுடன்
நன்ளமெ வேந்து தசரும
என்னும நல்ல நமபயிக்ளககளுடன்

இனளி என்ன மசய்வேது?
வேந்தளத வேரதவேற்கப் பழகதிடுதவேசாம.
புததிய மதன்றளலத் ததடிப் பறந்து
புததிய வேசாழ்ளவேத் மதசாடங்கதிடுதவேசாம.

நசாளளகள மெளறந்து இன்றுகளசாகதி
இன்றுகள அழதிந்து தநற்றுக்களசாகதி
இனளியும மதசாடரும நல்ல நசாட்களளில்
எங்களளின் எததிர்பசார்ப்புக்களுடன் நசாங்கள

தநற்று மெளறந்தது.
நசாளள வேரசாமெலும தபசாகலசாம. 
இன்ளறய நதிகழ்வுகளள
மெனமெகதிழ்ச்சதியுடன் மதசாடர்தவேசாம.

46. வதடுகதிவறதொம் தடயங்கதள - புஸ்பதொ கதிறதிஸ்ரி -

எமெக்கு முன் மசன்ற நநீங்கள
எங்கு மசன்று முடித்தநீர்கள?
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நசாங்கள உங்கள பசாதச் சவேடுகளளின்
ததடல்களளில் உங்களளத் ததடி...

நநீங்கள கசால் பததித்துவேயிட்டுச் மசன்ற
உங்கள தடயங்களளில் நசாங்களும
எங்கள பசாதங்களளச் சற்று ளவேத்துப்
பசார்க்கதிதறசாம.

அனுபவேங்களள நநீங்கள அனுசரித்துச் மசன்றநீர்கள.
ஆனசால் நசாங்கள அனுபவேயித்தும அதன்
அனர்த்தங்களள அறதியசாதவேர்களசாய்

எம கசால் தபசான தபசாக்கதில் நடந்து
எம களல கலசாச்சசாரம
பண்பசாடு என்பன மெறந்து எம
நசாட்ளட மெறந்து இன்று அனசாளதகளசாய்..
எங்கள பயணங்களளத் மதசாடர்கதிதறசாம.

நசாளள எங்கள சந்தததிகளும எமளமெத்
மதசாடரும தபசாது
அவேர்களளில் எங்களளில் எளதத் ததடுவேசார்கதளசா?

உங்கள பசாதச் சவேடுகளளில்
மெமீண்டும மெமீண்டும ததடுகதிதறசாம
நநீங்கள வேயிட்டுச் மசன்ற தடயங்களள.

நசாளள நசாங்கள எமெது சமுதசாயத்ததிற்கு
வேயிட்டுச் மசல்லக் கூடியதசாய்
எமளமெ நசாம உமமெதில் ததடுகதிதறசாம.

- பததிவுகள, தமெ   2002, இதழ் 29
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47. ததிண்தணை தூங்கதியவின் (இரமணைவி) கவவிததகள்
 
வவிரல், தறதி & வதொதம்
உளுத்த பலளகயுள
நசாட்பட 
நகர்கதிறது தநசாய்க்தகசாழதி;
நதிளனத்தும நதிளனக்கசாமெலும 
நடக்க முயல்கதிறது,
கனத்துத் தூங்கும கசால்; துவேண்டு
தளளளிப்தபசாம மமெல்லதிய தூக்கலும;
களரணமுனகல் ஊறதி நளனயும
கணயித்தறதி. அறதிதவேன்; ததசாழன் அழுகதிறசான்.
'குளளிர்' எழுதும மமெசாழதியும
முளமளரித்து என்பு ததின்னும.
எண்ணம எழுத்ததிளட எரிசவேர்த்தடுப்பு;
மூட்டில் தமெசாகதித்து சூளமூட்டும மெதின்சசாரம. 

மசசால் உளறு முளளயயில் வேலதி கதிளறு மெதிளளிரூசதி;
வேநீட்டுமென் முதுமகன் தவேகுவேயிரலசாகதிப்தபசாகசாததசா?

தூரப் தபசா புழுதவே, தூர்ந்து தபசா!
தவேண்டுமெட்டும வேயில்வேசாதப்படு;
இனளியும கசாட்தடன் ஏதும முதுகு.
மசசால் புரிதல் என் யசாகம;
கசாண் முன் மெசார்பு; களண எய் சரம;
ளக ளதயத் ளதய,
ளபயதவேனும தமெதிழ்
தட்டுதவேன், தறதிப்தபன்.

உளள மமெசாழதி, உருகதி முறதிதல் வேளர 
மநசாய்ய மநசாய்யக் ளகக்கணயிமநசவு.
பயின்னு வேயிரல் தவேணுமமென்றசால்
பயிணயி வேயிளறத்துச் சசாகட்டும;
ஆகசா அப்பயின்னும, ஆழ்வேயிழதி
அததிர்ந்ததியங்கும என் மூளள.

 - பததிவுகள, 15, டிசமபர் 2002 ஞசாயயிறு 
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48. ததலப்பவிலதி 1 – ததிண்தணை தூங்கதி-

நுனளிநகம பரபரத்துக் கதிளளளிப்தபசாட்ட மசசால்தலசாடு
துளளளிக் குவேயிகதிறது கூளட.
ததங்கதிய தசாகம தநீர்ந்தபயின்
அளளக்தகட்பசாரின்றதி 
புல்லுக்தகசாடுது அமுதம
-அவேததி.
ஊற்று வேழதிய வேழதிய உளறதி நடக்கதிறது உட்பசாதம.
மெளழ சமெயங்களளில் வேயிதடமனன்று மபய்கதிறது;
தவேட்ளடத்ததினவு தவேமறப்தபசாததசாதசான் 
வேநீட்டுக்கு வேருதவேமனனத் ததிமெதிர்கதிறது.

நடுவேயில்
மெளழ களரத்த மமெசாழதிளய 
அழுகசாமெற் பூப்பது யசார்? 

~பததிவுகள, 13, டிசமபர் 2002 மவேளளளி 
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49. ததலப்பவிலதி 2 – ததிண்தணை தூங்கதி-

முன்னமெர்ந்து தபச, முழுதசாய் வேருவேததில்ளல;
ததிக்கதிக்குழறும மகசாத்து மெளழக்குட்ளடப்தபத்ளத
எகதிறதித்தத்தும; ததிரியும எங்மகங்கும.
அழதிந்த முடிச்சகளள அளளளிமுடியமுன்
மதறதித்த குண்டுக்குக் கண்டமதல்லசாம
மதரு; பட்டமதல்லசாம குறதி.
பசாடல் முகதிழ்குது.
குறதியும மதருவும அழதிந்த மெளலப்பனளியயில்
ஒழுக்மகன்தறசாடுது உளமெந்ளத.

தபசாம வேழதிக்குப் புரிகதிறது மபசான் பயிளற.
நடக்கதிதறன் நசான்.

~பததிவுகள, 13, டிசமபர் 2002 மவேளளளி
 

50. ததலப்பவிலதி 3 - ததிண்தணை தூங்கதி

எல்லசாத்மதருவும எனமதன்றும மதரிகதிறது;
இல்ளலமயன்றும தபசால.
கசாண்கதின்ற இல் பலததில் 
களரந்துதபசாயயிருக்கும முகப்பு

தபசாகதிறவேநீமடல்லசாம முன்ளனப்புக்தகசாரில்
ஒருவேதரனும என் நண்பர்.
இருந்தும, தரிக்கமுடியவேயில்ளல.

தபசாக்கதிற் கல்மலடுத்து 
தபசாம வேழதி கசாணக் கட்டியதும 
எனமதன்று ஏதனசா இன்னும ததசான்றவேயில்ளல.

"அளழயசாவேநீட்டின் பூட்ளட 
 முறதிப்பதுமெட்டும அநசாகரீகம.
 தசாழ்ப்பசாள தூங்கசாத தசாழ்வேசாரம,
 வேநீட்டுக்கணக்கசா? வேநீததிப்பரப்பசா?"
-அளலஞதனசாடு மதசாடர்கதின்ற
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ஆட்டுக்குட்டிகள.

தட்டசாமெற்தபசான கதவும
தட்ட, ததிறக்கப் புகசாத வேசாயயிலும
படி பட்டுத் ததிருமபயிய புலமும
இத்தளனயசாய் வேயிரிகதின்ற வேநீமடல்லசாம
தபசானமதன் வேசாதக்கசால்கள.
தட்டியும ததிறக்கசாமதன்ற ததசத்ததின் வேசாசளன
மதரிந்தமதன் நசாசதி.
முளளுக்கசாணயிக்குளளும சக்கரம சற்றதிய பசாதம.

அப்படியசாய் அளலகதின்ற கூத்தசாடிக்கும
பயிடித்த மதருமவேன்றும உண்டு;
அடிக்கடி தட்டும வேநீமடன்றும 
அவ்வேப்தபசாது அளடயசாளம மதரிவேதுண்டு.
 
வேரித்த புலதி அளலச்சல் மெட்டும
இளரக்கசாய்ப் ளப குறசாண்டும.

~பததிவுகள, 13, டிசமபர் 2002 மவேளளளி
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51. அறத்த அகவவிததக்கும் நட்ட வவிததக்கும் நடுவவில் முதளத்ததவ - 
ததிண்தணை தூங்கதி

நசாட்படத் ததசாண்டிய கசால்நக அழுக்கு;
அலறதித்தூங்கும அடுத்தவேன் மதசாளலதபசதி;
தவேளள மெசாறதிய வேசாமனசாலதி நடத்துனர்;
பசதித்துப்படுத்த இளரப்ளபப்புளகச்சல்;

ஆளளச் சற்றதிய ஈயக்குமெதிழதில் 
ஆழ நூல்தபசாக தபளனக்தகசால் ஓட்ளட;
ளகளய எறதிதல், கழுத்ளத மெடக்கல்-
எல்ளலவேயிரித்தல் என்று நதிளனத்தல்; 
கசாளலப் பரப்பயி ஆழத்தூங்கல்;
நனளவேக் குழப்பயிக் கனமவேன்று துரத்தல்
(என்று நளனய முததிர்கனவேயில் இருத்தல்); 
கதவு தட்டளலக் கசாணசாததிருத்தல்;
புததிய கவேயிஞளன வேளலயயிற் ததடல்;
பளழய கடிதங்கள மெடித்தலும கதிழதித்தலும;
துழசாவேயிய நகங்களளத் துளளக்கத் தவேயிப்பு.

தவேயிர்த்து நதிமெதிர்ந்ததிருந்து 
சசாமெசான்பட்டியலதில் சங்கசீதக்தகசார்ப்பு;
சசாமபசார்ச்சட்டிக்கு அகவேயிச்சதிட்டிளக.
பட்டினளி தநீர்க்கமுன், பட்டியல் பததிவு.

ஆறமுன் பரிமெசாறு.
புசதிப்பதும கழதிப்பதும பசதித்தவேன் மபசாறுப்பு.

~பததிவுகள, டிசமபர் 2002 இதழ் 36 -
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52. ததிரிசங்கு உலகு  - ததிலகபதொமதொ (சதிவகதொசதி)

வேயிரியும இதழ்களள
கசாணத் தரசாத மெலர் இதழ் வேயிரிப்பசாய்
வேயிரிந்து கதிடந்தது எனக்குள ஓர் 
ததிரிசங்கு மசசார்க்க உலகு
தங்கச் சருகு ததின்று
வேண்ண தபதம மதசாளலத்து
கசாத்துக் கதிடந்தன 
மெரங்கள பச்ளசயசாய்
பனளியயின்  உளறதலும
கததிரின் உஷ்ணமும
தவேறு பட்டு தபசாகசாத உணர்வு தரும
சசாபங்களும , வேரங்களும

இற்றுப் தபசான இன்ளமெகளளில்
தசானசாய் உயயிர் மபறும
அகலதிளக கற்களும 
மகபௌதமெ கற்களும
தபசதிச் சதிரிக்க 
கசாதலதில் கசாமெத்ததின் வேசாசம மெறக்கும
இந்ததிரன்கள

கணவேனளின் குரலுக்கு
ளக நழுவே வேயிட்டு வேந்த
அததிரும அரளவே இயந்ததிரம
தூக்கதி யடித்து சதிந்ததிப் தபசாக
என் தன்மெசானங்களும கனவுகளும
வேளளுவேன் குரலுக்கு வேசாசகதி வேயிட்டு 
வேந்த வேடக் கயயிற்றுடன்
தூக்கதிலதிட்டு கதிடக்கும

இன்றும வேயிட்டு வேர முடியசாத
அலுவேல்களுடன்
சருண்டு மகசாளகதின்றன
நசான் வேயிரித்து ளவேத்த ததிரி சங்கு உலகு
மெக்கதிய ஈர மநடியுடனும
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மெல்லதிளக வேசாசமுடனும

நசாளள என் மெகள
ததிணயிக்கக் கூடும தன் கனவு
வேயிரிப்புகளள மமெத்ளதகளளின் அடியயில்

எந்த தளலமுளற கசாணும
தன் கனவுகள
பச்ளச புல்மவேளளியசாய் வேயிரியும நசாளள

பததிவுகள, டிசமபர் 2002, இதழ் 36
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53. நவீ அகததி அல்ல! -  புததியமதொதவவி (மும்தப, இந்ததியதொ)

நமளமெப் பயிரித்து நதிற்பது
இந்து-
சமுத்ததிரம மெட்டுமெல்ல
சட்டமும தசான்..
உன்ளனப்
பசார்க்கசாமெல்
இருக்கதவேண்டுமமென
சட்டம தபசாட்டு
மஜயயித்தவேர்கள

உன்ளன - நசான்
நதிளனக்கசாமெல்
இருக்கதவேண்டுமமென
சட்டம தபசாட்டு
நதித்தமும
ததசாற்றுக்மகசாண்டுருக்கதிறசார்கள

நநீ-
குண்டு மெளழகளளில்
நளனந்ததபசாது
என் பூமெதி
இங்தக
வேறண்டு தபசானது.

நநீ-
இருட்டில்
வேயிழதித்துக் மகசாண்டிருக்கதின்றசாய்..
இங்தக-
பகலதில் கூட
என் கண்கள
கருப்பு துணயியசால்
கட்டப் பட்டிருக்கதின்றது..

நம -
இருவேர் உலகமும
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இருண்டு தபசானதசால்
நம -
கனவுகள கூட
பதுங்கு குழதியயில்..

நநீ-
வேயிடியலுக்கசாக
கசாத்ததிருக்கதின்றசாய்..
நசான்
மவேளளிச்சமமெல்லசாம
வேயிடியலல்ல
என்பதசால்
உனக்கசாக
வேயிழதித்ததிருக்கதின்தறன்..

நநீ-அகததி
என்று எழுததியது
என் சட்டம..!
 

நநீ- அண்ணன்
என்று துடிக்கதிறது
என் ரத்தம...!!

பததிவுகள, டிசமபர் 2002, இதழ் 36.
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54. நகர் வலம் - வ.ந.கதிரிதரன் -

மபரு
நகரின் இருண்டமதசாரு
அந்ததியயில் மதசாடங்கதிதனன்
என்
நகர் வேலத்ளத ஒரு
மென்னளனப் தபசால.
சகததிக்குள குளளித்துக் மகசாண்டிருக்கும
ஓர் எருளமெளயப் தபசால்
புரண்டு புரண்டு குளளித்துக் 
மகசாண்டிருந்தது
நகரம.

வேநீததிக் கசால்வேசாய்கள வேழதியசாக
மமெதுமமெதுவேசாய்
நகர்ந்து மகசாண்டிருந்த
வேசாகனப் பசாமபுகளள
அளவே வேயயிற்றதில் சமெப்பவேர்களள
வேயியப்புடன் ஒருவேயித அருவேருப்புடனும
பசார்த்துக் மகசாண்டிருந்தனர்
நகரத்து மெசாந்தர். 

உயரமெசான, பளழயமதசாரு
தகசாததிக் பசாணயியயில் அளமெந்ததிருந்த
கதிறதித்தவே ஆலயமமெசான்றதின்
உச்சதியயில் வேசாசம மசய்யும புறசாக்கள
சதில பறப்பதும சதிறகுகளள
உதறுவேதுமெசாக பறளவேகளளின்
இருப்பயின் சசாட்சதியசாகச்
தசசார்ந்து கதிடந்தன.
இரவேயின் கருளமெளய கசார்
தமெகங்கள தமெலும அததிகரித்துப்
பசார்ளவேப் புலத்ததிளனப்
பழுதசாக்கதின.

அழகசான மபண்கள அலங்கரித்தபடி
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களரகளளில் நதின்றபடி
கசால்வேசாய்களளில் நகரும பசாமபுகளளயும
அவேற்றதில் பயணயித்தவேர்களளயும
ஆர்வேத்துடன் பசார்த்துக் 
மகசாண்டிருந்தசார்கள.
இந்த இரவு முழுக்க 
இவேர்களது மபசாழுது
இவ்வேயிததமெ கழதியும?

ஆகசாயதமெ கூளரயசாக
வேசாழும ஊர் உலசாத்ததி மெனளிதர்கள
உற்சசாகம குன்றதி
நகரின் நடுநடுதவே மதரியும
நந்தவேனங்களளில்
தபசார்ளவேகளளிற்குள
நடுங்கதி, முடங்கதிக்
கதிடந்தனர் எந்தவேயிதக் 
கணப்புமெதின்றதி.

கதிளப்புகளளில்
களளியசாட்டம மதசாடங்கதி வேயிட்டது. தமெளடகளளில்
ஆண்கள, மபண்கள
ஆளடகளளின்றதி ஆடினர்
முளலகளளக் குறதிகளளக்
குலுக்கதியபடி. பசாயும மெதுமவேளளத்ததில்
நநீந்ததி நநீந்ததி
மூழ்கதினர் நகரத்ததின் மபருங்குடி
மெக்கள.

தபசாளத வேஸ்த்து, பயியர், வேயிஸ்கதி
மபசாங்கதி நகளர மவேளளக்த்ததில் 
மூழ்க ளவேத்தன. ததிருடர்கள
கன்னக்தகசால் ளவேத்தழகு
பசார்க்கத் மதசாடங்கதினர்.
துப்பசாக்கதிக் கரங்கள நநீண்டு
நகளரச் சற்றதி வேளளக்கத் மதசாடங்கதி
வேயிட்டன.
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பகல் முழுக்கச் சட்டங்கள இயற்றதிவேர்கள,
உரிளமெ பற்றதி வேசாய் கதிழதிய முழங்கதியவேர்கள,
பசார்களளில், ஓட்டல்களளில் சல்லசாபயித்துக்
கதிடந்தனர்.

நகளர தநசாக்கதி
இன்னும பலர் பளடமயடுப்புகள
நதிகழ்த்ததிக் மகசாண்டிருந்தசார்கள.
ஆளலகளளில், உணவேகங்களளில்
இன்னும மெனளிதர்கள
உளழத்துக் மகசாண்டுதசானளிருந்தசார்கள
எந்தவேயித களளிப்புமெதின்றதி
இருப்பயிற்கசாக ஆனசால் மபருங்
கனவுகளுடன். 

களளியசாட்டமெதிடும நகளர
ஓரமெசாக ஒதுங்கதி நதின்று
பசார்த்து
ஏக்கத்துடன் தசசாகதித்துக் கதிடந்தன
கதிரசாமெங்கள.

நகரத்ததின் வேயிளளயசாட்ளடச் 
சகதிக்க முடியசாத வேயிண்மெமீன்கள
தங்களள மூடித் மதசாளலந்து
தபசாயயின எங்தகசா.
வேயிரிந்து கதிடந்த 
மபருவேசாதனசா
எந்தவேயிதச் சலனமுமெதின்றதி
மமெளனளித்துக் கதிடந்தது
இது வேழக்கமெசானமதசாரு நதிகழ்வு
தபசால.

சடர்களற்ற
இந்த இரவேயில், 
இந்த மெளழயயில்
எதற்கசாக நசான்
என் நகர்வேலத்ளத
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ஆரமபயித்ததன்?

பததிவுகள, நவேமபர் 2002, இதழ் 35
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55. அனைதகதொண்டதொ வ.ந.கதிரிதரன்

அடசாது மெளழ
வேயிடசாது மபய்து மகசாண்டிருந்த
தநற்றதிரவு நசாமனசாரு கனவு
கண்தடன். 
வேழக்கம தபசால் 
இமமுளறயும தனது அகன்ற
வேசாயயிளன வேயிரித்தபடி
அதத அனமகசாண்டசா.
வேயிண்ணளசாவே வேயியசாபயித்து
வேயிரிந்ததிருக்கும அதன் வேசாய்
எனக்கு அச்சத்ததிளன
மூட்டியது. அதன்
துரத்தலதிலதிருந்து
தப்புதமலன்பது வேழக்கம தபசால்
இமமுளறயும
இயலசாத மசயல்களளில் ஒன்றசாகதவே
ஆனது.
எனது கசால்களும கூட
நதிளல மபயர்தளல
நதிளனக்க மெறந்தன.
எதற்கசாக இந்த அனமகசாண்டசா
என்ளன எப்மபசாழுதுதமெ
துரத்துகதிறது?
இதனளிடமெதிருந்து எனக்கு
மெமீட்சதி
எப்மபசாழுது?
அவே
தரிப்பயிலதிருந்து 
தரிப்புவேளர
அகன்ற தன் வேசாயயிளன
அகலத் ததிறந்தபடியயிந்த
அனமகசாண்டசா
இது தபசாமலப்மபசாழுதுதமெ
வேரத்தசான் தபசாகதின்றது
தபசால் மதரிகதிறது.
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அகன்று மபரு மவேளளிமயங்கும
வேயியசாபயித்துக் கதிடக்கும
இதன் பசார்ளவேயயிலதிருந்து
ஒரு தபசாதுதமெ தப்புதமலன்பது
முடியசாது தபசால் தசான்
படுகதிறது.
அனமகசாண்டசாவுடன்
வேசாழப் பழகதிக் மகசாளவேளதத் தவேயிர
தவேமறதுவுமமெசாரு வேழதி
இருப்பதசாகத் மதரியவேயில்ளல
கனவேயில் மெட்டுமெல்ல
நனவேயிலுமதசான்.

பததிவுகள, டிசமபர் 2002, இதழ் 36
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56.. எனைதும் அவளதுமதொனை மதழபற்றதிய வசகரிப்புகள் - வகதொ.முனைளியதொண்டி, 
மவலசதியதொ -

எளன வேசாசதித்தபடிதய
எம மெளழதனளில் நநீங்களும
உளமெ யசாசதித்தபடிதய
நதின் மெளழயதனளில் யசானும
அழுளகயயிளழகளசாய்
பயிரிந்தபடியும களலந்தபடியும
புவேயியபீர்ப்பு வேயிளசயளுத்த
இளணந்தபடியும
மெதிதந்து மகசாண்டிருக்கதிதறசாம.
 
வேர்ணமசசாரூப தஜசாததிமபசாழதியும
ஒளளிக்கற்ளறகளளினளின்று
மவேடிக்கும கதிரகணத்ததின்
அரவேளணப்பதனளில் இறுகதியயிருவேரும.
 
மெளழயதுபற்றதியும
அதனுளளளிரிந்து வேழதிகதிற
மெதுரகசீத லயங்கள பற்றதியும
அதன் நதிகரற்ற ரமமெதியம பற்றதியும
ஸ்தனகதித்துப் தபச ஆரமபயித்த தருணங்கள
உருகதியுருகதிக் களரந்தழுதபடி
எவ்வேயிதமெசான மெசாறுதல்களுமெற்று
மெணல்மவேளளி சமுத்ததிர அளணப்பு மெசாததிரி
அளலயசாடிக்மகசாண்டு.
 
ததங்கதிய நதிளலயதனளில் தூங்கதி
இன்னமும தசசாமபல்முறதித்மதழசாத
இளலநடுநநீர் துளளியயில் அப்பயியயிருக்கும
நநீலவேண்ண கலளவேயயிலசான பததிவுகளுடன்
முன் எப்தபசாததசா
மபய்து மசன்ற மெளழயயின்
எச்சமபற்றதிகூட தபசதியயிருப்தபசாம.
 
மெயயிற்பபீலதிமகசாண்டு நநீவும வேயிதமெசாய்
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எனக்குப்பயிடித்த உங்கள மெளழயயின்
தசசாகங்களளச் மசதுக்கதி
ளவேத்ததிருக்கதிறநீர்கள.
 
மெளழமயன்றசால்
மெமீன்மகசாடித்ததரில் மென்மெத
ரசாஜன் ஊர்வேலம மெசாததிரி
பவேனளிக்கதவேண்டும என்பபீர்கள
மெளழமயன்றசால்
இனளிப்ளபயும துகர்ப்ளபயும
நசாவேயினளில் படியவேயிட தவேண்டும
என்பபீர்கள

மெளழமயன்றசால்
கனவுகண்ட கசாதலசாகதி
களத கண்ணநீரசாகதி
நதிலசாவேநீசம வேசான முழுவேதும
மெளழ சூழதவேண்டுமமென்பபீர்கள.
நசாமெதிருவேருக்கும பயிடித்த மெளழமயன்றசால்
எததிர்நதின்ற தநரத்ததின் மசசாப்பனங்களளக்
கூண்டினுள பட்சதியசாகதித்
தூங்கதியபடித் மதசாளலந்துவேயிடதவேணும
ஏகசாந்தமமெசான்றுக்கசாகதவே கசாத்ததிருக்கும
தசசாகப்பசாடல்கள மெசாததிரி என்பபீர்கள
 
எண்ததிளசமயங்கும ததிரண்தடகதி
வேந்மதளன நதிளனத்தமதசாரு
மெளழநசாளளின் ஈரத்ததில்
நநீங்களும யசானும அறதிமுகமெசாகதிதறசாம.
மெண்ளண ஏமெசாற்றும
மபசாய்வேசான் மெசானசாய் மெருளகதிதறசாம.
கடலதனளில் உததிர்கதிதறசாம
கசாமுழுதும படர்கதிதறசாம
இருட் பகமலங்கும
சக்கதிலப்பட்சமெசாய் வேளர்கதிதறசாம.
இருந்தும
உன்வேநீட்டு தமெல்மெசாடியயில்
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மசமபுலப்மபயல் ளமெயசாடியயிருந்த
கனகசாமபரங்களள நளனத்தபடி
கசாற்றுடன் கலந்து சதிதறுமெந்தச்
சூரியனளின் வேயிழுந்ததநரத்துச்
சடர்மெளழத் தசாளரகளளில்
உடல் நளனத்தத நதித்தம
எளன நதிளனத்தழுவேதசாக
மவேழுததித்மதரிவேயித்ததிருப்பது
படித்து
இங்தகயுமகூட ததக அததிர்வு
உணரப்பட்டது.
 
நசாமெதிருவேரினுளடய மெளழயும
அதன் ஸ்வேரூபத்ளத மெனதமெவே
ளவேத்மதங்தகசா மசன்றுவேயிட்டது.

kabirani@tm.net
பததிவுகள, அக்தடசாபர் 2002, இதழ் 34
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57. வபசதொததிரு மனைவம! - நதொகரத்ததினைம் கதிருஷ்ணைதொ -

இரத்தத்ததின் இரத்தங்களும
இரசவேசாத நடனமெதிட
கச்ளசகள கட்டிடுவேர்
கலங்கசாததிரு மெனதமெ!

கசாவேயிக்குப் பல்லதிலளளித்து
கருத்துக்கு முகம சளளிக்கும
பசாவேயிகள சசாதகத்ளதப்
படியசாததிரு மெனதமெ!

உளளத்ததில் சதிறுளமெகளள
உரமெதிட்டு வேளர்த்த்வேர்கள
களளத்தசால் களதயளப்பர்
கலங்கசாததிரு மெனதமெ!

நட்மபன்று வேந்ததிடுவேர்
நலங்மகட மபசாய்யுளரப்பர்
வேயிலங்கதினும கசீழதினங்கள
வேயிளலதபசாகசாததிருமெனதமெ!

பயிட்டுக்கு மெண்சமெந்து
பயிரமபடி பட்ட ஈசன்
கட்ளடக்கும நசாட் குறதிப்பர்
கலங்கசாததிரு மெனதமெ!

எததிர்வேநீட்டுத் தமெதிழளன
எட்டியுளதத்துவேயிட்டு
பயிறவேயி தமெதிழுக்மகன்பர்
தபசசாததிரு மெனதமெ!
 
56. மனைம்

நதித்தமமெசாரு பயித்தமுடன் சதித்தமெததில் சசீழ்பயிடித்து
கத்தும கடல்தபசால் வேநீணயில் வேசாழும - வேசாழ்வேயில்
சத்தமெதின்றதி ஓய்ந்துமமெளளச் தசசாரும - மெனம தசசாரும!

பததிவுகள் ©  2020
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நத்தமமென்றும மகசாத்தமமென்றும நசாள முழுக்க ஏர் பயிடித்து
சத்த சன்மெசார்க்க மநறதிதபசம - மபசாய்ளமெ
வேயித்தகங்கள மெளறந்த பயின்னர் தநசாகும - மெனம தநசாகும!

நநீததி மநறதி தவேதமமென பசாததிவேயிழதிப் பசார்ளவேகளளில்
தசசாததிமயசாளளி முகம முழுக்கக் கசாட்டும - உளதள
சசாததி மெதச் சச்சரவேயில் ஊறும - மெனம ஊறும!

ஆததிமயன்றும அந்தமமென்றும வேநீததிகளளில் தசதமெதின்றதி
பசாததியுடல் தந்தவேளனத் பசாடும - வேநீட்டில்
நசாததியயின்றதி வேசாழ்பவேளளச் சசாடும - மெனம சசாடும!

மசறதிகதின்ற ஞசானத்ததில் சதிறக்கதின்ற கூர்மெததிளய
அறதிகதின்ற ஆற்றலதின்றதி வேசாழும- பயிறர்
எறதிகதின்ற மசசாற்களளிதல வேசாடும - மெனம வேசாடும!

அறதிவேயின்றதி ஓலமெதிட்டு குறதியயின்றதி தகசாலமெதிட்டு
மசசாறதிகதின்ற இச்ளசகளளில் வேநீழும- வேயிததித்த
மநறதிமயன்று மவேறும களதகள தபசம - மெனம தபசம!

மெசார்ச் 2003, இதழ் 39
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58. மகவள.. வந்து வவிடு..!   - புததியமதொதவவி (மும்தப- இந்ததியதொ) -

என் மெகதள!
எனக்கு -
ஏன் இந்த தண்டளன?

பசால் மெணம மெசாறசாத - உன்
பச்ளசக் கனவுகளள
பக்கத்து வேநீட்டில்
புட்டிப்பசாலதில் சதிளறளவேத்து
உன் மதசாட்டில் கதறதியழ
வேயிட்டுப் தபசானதற்கசா
எனக்கு
இந்த தண்டளன?

தசாயயின் வேயிரல் பயிடித்து -என்
தமெதிதழ நநீ நடக்க
பசாடப் புத்தகத்ளத
பசாததி நசான் சமெக்க
பளளளிக்கூடம வேளரக்கும
கூட்டி வேரச்மசசால்லதி
ஊளரக் கூட்டி
ஓயசாது அழுதவேதள!

பத்ததில் ஒன்றசாய் - உளன
பஸ்ஸதில் ஏற்றதி வேயிட்டு
ஓடும வேண்டிக்கு
ஓடிப் தபசானதசால் - நசான்
ததடும கசாலத்ததில்-என்ளனத்
ததடிவேர மெறந்தசாதயசா ?

"தசாய்" என்ற பட்டம தந்த
தங்க ரத்ததினதமெ- உன்ளனக்
ளகயயில் ஏந்ததியது
கனவேசாக வேயில்ளலயடி!
நநீ-
கனவுகளளச் சமெந்ததபசாது

பததிவுகள் ©  2020
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அளத நதிளனவுகளசாக்க
என்
கனவுகதள வேயிளலயசானது!

நசான் -
அண்ணசாந்து பசார்த்து
அததிசயயித்த வேயிந்ளதகளள
உன் -
உளளங்ளகயயில்
ஒளளித்து ளவேப்பதற்கசாய்
ஓடிய ஓட்டத்ததில் - நசான்
ததடியது எதுவுமெதில்ல்ளல...

எனக்கசாக நநீ
அழுததபசாது
நசான் -
உனக்கசாக ஓடிதனன்
இன்று -
உனக்கசாக
என் உயயிர் கசாத்ததிருக்கதிறது.
நநீதயசா -
பயிளளளக்கு ததர்வு என்றசாய்
நசாட்களள எண்ணயிதனன்
வேயிடுப்பு இல்ளல என்றசாய்
எமெதனசா  வேயிடுப்பு  எடுப்பததில்ளல

உனக்கசாக வேசாழ்ந்தவேளுக்கு - மெகதள
உன் ஒருநசாளளத் தந்துவேயிடு
இது எனக்கசாக அல்ல
மெகதள உனக்கசாக....
உன் தசாய்ளமெக்கசாக
நநீ தசர்த்து ளவேக்கப்தபசாகும
மசசாத்து..
என் மெகதள வேந்துவேயிடு..!!!

- பததிவுகள, மபப்ருவேரி 2003, இதழ் 38
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59. ஞதொபகங்கள் - நதொகரத்ததினைம் கதிருஷ்ணைதொ (பவிரதொன்ஸ்)
 
வேசாழ்வேயியல் கவேயித்துவேத்ததில்
குயயிற்பசாட்டசாய் ஞசாபகங்கள

இளதவேனளிற்கசாலத்து
இளலநநீர்முத்மதன
கசாற்றதில் கலந்து மெனத்ளத வேயிசதிறதிடும!

பசதித்த வேசாழ்க்ளகயயில்
பளழயமுது!

நதிளனவுப் பததிப்பயில்
பயிளழ ததிருத்தப்படசாமெல்
பயிரசரமெசாவேததில்
வேருத்தமமென்றதில்ளல.

சட்டதும சடசாததும
ஞசாபகத்ததிற்குமுண்டு
சட்டது
அந்தரங்கமெசானது;
சடசாதது
அளவேக்களளிப்பது!

ஒருமெளழநசாளளில்
எனக்கசாக அமமெசா
இரமவேலசாம அளலந்து
நசாய்க்குட்டி நண்பளனத்
ததடித் துவேட்டித்
ததிண்ளணயயில் வேயிட்டதசாய்
ஞசாபகம....

இப்தபசாதும எனக்குள
நசாய்க்குட்டிகளுண்டு.
அமமெசா..?

- பததிவுகள, மபப்ருவேரி 2003, இதழ் 38
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60. ஒரு கதிறதிஸ்தவனைளின் வவிண்ணைப்பம்     -சுகன் -

எங்கள பரமெபயிதசாதவே!
சசீதனத்ததில் பசாததித்மதசாளக 
ஏமஜன்சதிக்குப் தபசாய்வேயிட்டது.
அளரவேருடச் சமபளத்ததின் மெதிச்சம
சசீட்டுக் கழதிவுக்குப் தபசாய்வேயிட்டது.

ஒரு மெசாதச் சமபளம 
இயக்கத்ததிற்குப் தபசான பயின்
எனக்மகன்று
ஆணயிச் மசருப்புக்கூட வேசாங்க முடியசாததிருப்பததன்?
உயயிர்த்மதழுந்த தயசதவே!

தவேளலக்குப் தபசாகும தபசாது 
தூக்கத்ததில்
அருகதில் இருக்கும மபண்ணயின் தமெல்சசாய
அவேள சதிரிக்க
பததிலுக்குக் கூடச் சதிரிக்க முடியசாது
தவேளல என்ளனத் துரத்துகதிறது.

எனது ஆண்டவேதர!
வேயிடியலதிற்குச் சற்றுமுன் தூங்குகதிதறன்
கசாளல எழுந்து ஓடுகதிதறன்.
மெதிகச் சதிறந்த தமெய்ப்பதர!

உமமெதிடம இளறஞ்சதிக் தகட்கதிதறன்
எனது ததசத்ததில்
என்ன நடக்கதிறது?

இந்த நற்மசய்ததிளய மெட்டும
மசசால்லதியருளும
ஆமமென்!!!

பததிவுகள, மெசார்ச் 2003, இதழ் 39
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61. கனைவுலகம் - சக்ததி சக்ததிததொசன்

சதிந்தளனக் குததிளரளய 

தட்டி நசாமனழுப்பயியது- ஓர்
சதிங்கசார உலகம தசான்
பசதித்தவேனளில்ளல அவ்வுலகதில் அதனசாதல அங்கு
பணத்ததிற்மகன்று அளலபவேர் ஒருவேருமெதில்ளல
கதிளடத்தளத சரியசாய் பகதிர்ந்மதடுக்கும 
மெனமுளடதயசார்-ஆதலசால்
சட்டம அங்தக சமபயிரதசாயத்ததிற்கசாக 
கூட ததளவேயற்றுதபசாயயிற்று
மெங்ளகயர் யசாவேரின் வேதனத்ததிலும 
எப்தபசாதும வேசந்தமெசான புன்னளக
ஆபரணங்கள எதுவுமெற்ற 
ஆடமபரமெதில்லசாத அழகு 
துதரசாகத்ததிற்கு அகரசாததியயில் 
வேளரவேயிலக்கணம ததடும மெக்கள
துளளிகூட வேஞ்சமெற்ற 
பஞ்ச தபசான்ற மெனமுளடதயசார்
ஏழ்ளமெ என்று ஓர் நதிளல 
முன்மனசாருகசாலத்ததில் இருந்ததசாக
வேரலசாற்றதில் படிக்கதின்ற சமுதசாயமெது
அந்த உலகதில் தனக்கு தவேளலயயில்ளல 
என்று ஓய்மவேடுத்து வேயிட்டசானசாம
ஆண்டவேன் , தகசாவேயில் இருந்த 
இடமமெல்லசாம பசாடசசாளலகளசாம
அரசதியல்வேசாததி என்மறசாரு பதவேயி 
அங்கதில்ளலயசாம - ஏமனன்றசால்
அரிசதி இல்ளல என்பது 
கனவேயில்கூட நடப்பததில்ளலயசாம 
ஆனந்தமெசான அந்த உலகதினளிமல 
எளனமெறந்து நடந்ததன்
அததிசயமெசான ஒரு மதருவேயினளிதல , 
அமமெசா பயிச்ளச என்மறசாரு குரல்
ததிடுக்கதிட்டு கண்வேயிழதித்ததன் 
புரிந்தது அப்தபசாது நசானளிருப்பது
சயநலம நதிளறந்த மபசாருளசாளச 
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மெதிகுந்த நதிஜ உலகதில் என்று 

பததிவுகள, மபப்ருவேரி 2003, இதழ் 38
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62. ஏகதலவனைளின் புத்ததிரி  -புததியமதொதவவி (மும்தப) -

கட்ளட வேயிரளல
உனக்கு
கசாணயிக்ளகயசாக்கதிய
ஏகளலவேனளின் புத்ததிரி நசான்..

அதனசால் தசான்,
என் குருதவே
இன்று நநீ-
ஆட்கசாட்டி வேயிரளலயும
உன் ஆரசாதளனத் தட்டில்
தட்சளணயசாக தகட்டசாதயசா?

உன் குருகுலத்ததில்
எங்கள ரத்த வேசாசளன
எதுவேளரத் மதசாடரும..?

நநீ குருவேசாகவும
நசாங்கள சசீடர்களசாகவும
இருந்தது தபசாதும..
இனளி-
இழுத்து மூடுதவேசாம
உன் குருகுலங்களள..!

பததிவுகள , மெசார்ச் 2003, இதழ் 39
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63. கதொக்தக தபதொன் - ததிலகபதொமதொ

பசார்த்துப் பசார்த்துச் தசர்த்ததிருந்த
கசாக்ளக மபசான்கள மெடி நதிளறக்க
கதிடந்த கல் கசால் இடற
சதிதறதித் மதறதிக்கும என் தசமெதிப்புகள
எனதசானதசாய் இல்லசாது மெதின்னும
என் கனவுகளளின் தசகரிப்ளப  
சதிதறவேயிட்ட உன் கல் தனம
எததிர்பசார்ப்புகள எப்தபசாதும
நநீ நதிளறந்து சதிந்தும  துளளிகளள
எததிர்பசார்த்து ஏன் இருந்தது

சதிந்ததிப் தபசான மெடிதனளில்
மெதின்னுகதின்ற மபசான்கள
வேலதிக்கதின்றன புண்களசாய்  
அடி வேயயிற்றுக் மகசாததிப்பயில் 
அளவே மபருத்துக் கனக்கலசாம

மெடிதனளில் இருந்த துளளிகளளயும உதறுகதிதறன்
கனவுகளள இப்தபசாமதல்லசாம 
நசாதன மதசாளலத்துக் கல்லசாகதின்தறன்
நதிளறந்ததிருந்த கனவுகளளக் கசாலதி மசய்து வேயிட்டு
மவேறும மெடியசானசாலும 
நனவுகதளசாடு பயணயிக்கதிதறன்
கனமெதில்லசாது மெடி இதலசசாயயிருக்கதிறது

பததிவுகள,  ஜஜூன் 2003,  இதழ் 44
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64. என் கதொதல்  - ஊட்ஜரூ நுநுக்கல் (Oodjeroo Noonuccal)| தமதிழதொக்கம்: டதொக்டர் தவ.பதொரததி 
ஹரிசங்கர்
 
என்ளன அளடவேதசா? இல்ளலயயில்ளல
மெற்றவேருக்குப் புரிந்த கசாதளல என்னசால் தரமுடியசாது.
ஏமனனளில் நசான் ஒரு இலட்சதியத்ளத மெணந்துளதளன்.
மெற்றளதமயல்லசாம நசான் துறக்க தவேண்டும.
நநீ என்ளன - என் உடல், ஆன்மெசா, மெனம
அளனத்தும உனதசாகக் மகசாளகதிறசாய்.
என் முதல் அன்பு என் மெக்களுக்தக.
அதன் பயின். மெனளித குலத்ததிற்கு.

ஒரு பயிரளஜயசாக என் தனளித்துவேத்ளத
நசான் இழந்து வேயிட்தடன்.
அர்ப்பணயிக்கப்பட்டது என் வேசாழ்க்ளக.
ஒருவேனசால் மகசாளளவும தனதசாக்கவுமுடியசாது.

பளழய இன தவேற்றுளமெ என்ளனச் சூழந்து மகசாளகதிறது.
மவேறுப்பும இகழ்ச்சதியும தசாக்குகதின்றன.
ததசால்வேயியயில்லசாமெல் சண்ளடயயிட நசான்
சதந்ததிரமெசாக தவேண்டும. நசான் பலமெளடய தவேண்டும.

சரி மசய்ய பளழய தப்புகளுண்டு.
மெனளிதனளின் குதரசாதத்ளத சகதிக்க தவேண்டும.
நநீண்ட பசாளத. தனளிளமெயசான பசாளத.
ஆனசால் இலக்தகசா நதிச்சயமெசானது.
 
65. வவடன் - ஆர்ச்சதி தவல்லர் [Archie Weller]| தமதிழதொக்கம்: டதொக்டர் தவ.பதொரததி ஹரிசங்கர்

தனது இரத்தத்தசால் பச்ளசப் புல்ளல சதிவேப்பசாக்கதிய
கங்கசாருவேயிற்கசாக ஒரு பசாடல் பசாடுகதிதறன்.
அஸ்தமெதிக்கும சூரியனுக்மகததிரில் கருப்பசாக
களடசதி தசசாக நசாட்டியம டியவேனுக்கசாக
பசாடுகதிதறன். ஏமனனளில் மெகதிழ்ச்சதியசாக இருக்கதிதறன்.
இன்றதிரவு தவேடனளின் வேயயிறு நதிளறயும.
வேசானத்ளத தநசாக்கதி எமபும தநீப்மபசாறதிப்தபசால
என் குழந்ளதகளளின் சதிரிப்மபசாலதி தகட்கும.
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சதிறகளசக்கும பற்ளவேகள தபசால
குன்றுகள மெமீது ஓடும மெளழ
நநீதரசாளட தபசால மெகதிழ்ச்சதியசாக
என் தளமெயனளின் கண்ணநீரில் நசானளிருக்கதிதறன்.
ஐதயசா! தளமெயதன!
வேயிரிந்த பரந்த நதிலத்ததில் நளட பயயில
தனளிளமெயசான வேலதிளமெயசான மெளலகள
இந்நசாட்ளட ளுகதின்றன.
 
66. ததலப்பவிள்தளகள் - ஜதொக் வடவவிச் [Jack Davis]| தமதிழதொக்கம் டதொக்டர் தவ.பதொரததி 
ஹரிசங்கர்

என் தளலப்பயிளளளகள எங்தக! மபருமூச்சடன் தகட்டது அந்தப் பழுப்பு பூமெதி. மவேகு 
நசாட்களுக்கு முன் என் கருப்ளபயயிலதிருந்து அவேர்கள வேந்தனர். என் தூசதிலதிருந்து 
உருவேசாக்கப்பட்டனர்- ஏன்? ஏன் அவேர்கள அழுகதிறசார்கள? அந்த ஆன்மெசாக்களளின் ஒலதிகள 
ஏன் 
மெயங்கதிக் கதிடக்கதின்றன?

அவேர்கள சதிரிப்மபசாலதிளயக் தகட்க என் கசாதுகளளத் தநீட்டிக்மகசாளகதிதறன். நசான் மகசாடுத்த 
நநீததிகளும களதகளும எங்தக?
என் இளளய பயிறப்புக்கதள! என்னவேசாயயிற்று மசசால்லுங்கள?
குளககளளில் அவேர்களது ஆவேயிகதள வேசாழ்கதின்றன.

மமெளனம. - நநீங்கள பததில் மசசால்லக் கூசகதின்றநீர்கள.
முகத்ததிலளறந்த அளற தபசால ஒரு தகளவேயி உளளது.
என் கறுத்த மபருளமெமெதிக்க இனம – மெடிந்து புறக்கணயிக்கப்பட்டு இறந்து மகசாண்டிருப்பளதப் 
பசார்க்கும தபசாது அங்தக பததிலும இருக்கதிறது.

[ஆஸ்ததிதரலதிய பூர்வேநீகக் கவேயிஞர்கள மூவேரின் கவேயிளதகளளப் 'பததிவுகள' இதழதிற்கசாகத் 
தமெதிழசாக்கம மசய்து தந்ததிருக்கதின்றசார் டசாக்டர் ளவே.பசாரததி ஹேரிசங்கர்.]

பததிவுகள, ஜஜூளல 2003, இதழ் 43
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67. உனைக்குமதொ ? - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன் (வஜர்மனைளி)
 
பனளி படர்ந்த மெளலகள
இளலகளள இழந்த மெரங்கள
பகளல மெறந்த பனளிக்கசாலம

நளட பசாளதயயில்
பனளிக்குமெதியலதின் இளடயயில்
என் கணவேரின் பசாதச்சவேடுகள
அதன் அருகசாளமெயயில்
மபண்ணயின் கசாலடி

குளளிர்கண்டு பறந்து
எளன மவேறுளமெயசாக்கும
பறளவேக் கூட்டம
மெளழ முகம கசாணத
சகசார பசாளலவேனமதபசால்
சதிரிப்ளப மெறந்த சதில முகங்கள.

அவேசரமெசாய் இயங்கும
அன்னளிய நசாடு
மவேறதிச்தசசாடிய வேநீததி 
இருளளின் பயிடியயில்
தளன மெளறக்கும
அழகு நதிலசா

இளவே எதுவும
எனக்கு பயிடிப்பதத இல்ளல 
உனக்கு ?

இன்னும உயயிர்ப்புடன்

இந்த பூமெதியயில் உளள
அத்தளன ஆயுதங்களசாலும
பரிதசசாததிக்கப்பட்டவேர்கள நசாங்கள
ஆனசாலும
துளளிர்க்கும துளளிர்களசாய்
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தவேர்ததடும மெரங்களசாய்
கசாற்றதிலும கடலதிலும
மவேற்று மவேளளியயிலும
உணர்வுகளள மகசாட்டியபடி
இன்னும உயயிர்ப்புடன்

மதசாப்புள மகசாடி என்றும
இரத்தத்ததின் இரத்தமமென்றும
வேசார்த்ளதகளுக்கு 
வேர்ணம பூசதினசார்கள
வேயிருந்துண்ட வேநீட்டுக்கு 
வேயிஷம ளவேத்தசார்கள
கூவேயிக்களளித்த குயயில்களளின்
குரல்வேளள நசதித்தசார்கள
முட்களள வேயிளதத்து
நநீர் வேசார்த்தசார்கள
அருமபுகளள மமெசாட்டுக்களள
மெலர்களள பழுத்த இளலகளள
கசக்கதி முகர்ந்தளத
எப்படி மெறப்தபசாம ?
நசாம எப்படி மெறப்தபசாம ?

அவேர்கள அப்படித்தசான்
இருமபுடன் உறவேசாடி
துருப்பயிடித்து தபசானவேர்கள
ஆனசால் நநீங்கள
கடல் அன்ளனயயின் தசாலசாட்டில்
அளல மெகளளின் அளணப்பயில்
உயயிர் வேசாழ்பவேர்கள
உங்களுக்குமெசா ?

எங்கள பட்டினளி சசாவேயின்
ஓலம தகட்கவேயில்ளல.

rajashanthy@t-online.de
பததிவுகள, டிசமபர் 2003, இதழ் 48
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68.  இத்ததனை நதொளதொய் எங்கதிருந்ததொய் ? - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன் (வஜர்மனைளி)

வேயிழதியயிளன வேயிழதித்து  ஆதவேன் எழுந்து
இருட்டு அரக்களன கரங்களசால் வேயிரட்ட
புளளளினம எழுந்து இளசயயிளன மெமீட்ட
உயயிரினம அளனத்தும வேயிடியளல தநசாக்க.
வேயிடியல் கசாட்சதிளய கண்டு களளித்த
வேயிழதிகள இரண்டும நநீரிளன மசசாரிய
வேயிழுந்த கண்ணநீர் மெண்ளண நளனக்க
எழுந்த புழுததியயில் என் மெனம மெகதிழ
மவேளளள மெல்லதிளக படர்ந்த பந்தல்
மவேண்பனளி பூக்களள தடவும மதன்றல்
சதின்ன மெழளலயசாய் சதிரிக்கும மெலர்கள -என
எத்தளன அழகசாய் அளமெந்த வேநீடு 
அத்தளனயும இழந்தும அளமெததி கசாக்க
வேயது முற்றதிய மெசாமெரம மெட்டும
குனளிந்த என் நலம தகட்டு சதிலதிர்க்க.

நநீண்டு வேளர்ந்த மதன்ளன மெரமும
நதிமெதிர்ந்து நதின்ற ஆலமெரமும
வேசாளன முட்டிய பலசா மெரமும
வேரும வேயிருந்ததினளர வேரதவேற்ற வேசாளழ மெரமும
வேசாழ்ந்த இடத்ததில் தவேர்கள மெட்டும
அழுது வேடித்து அகததியசாய் நதிற்க

சதிட்டுக் குருவேயிதபசால் பறந்து ததிரிந்து
சதிந்ததிய சதிரிப்மபசாலதி நதிளனவேயில் தமெசாத
கசாயசாத கனவுடன் வேசாழ்ந்த என்வேநீடு
கசாதல் நதிளனவுடன் நசான் வேசாழ்ந்த கூடு
அத்தளன மெகதிழ்வேயிளனயும இழந்த கசாடசாய் 
இத்தளன நசாளசாய் எங்கதிருந்தசாமயன ? 
ஏக்கத்துடதன என்ளன தநசாக்க

இளலயயிளன உண்டு இனங்களள மபருக்க
உதவேயிய மெரத்ததின் இடசா¢ளனக் கண்டும
உயயிரிளன மபரிதசாய் என்னளிதய பயிரியும
புழுக்களளின் இனதமெ நசானும என்தறன்

பததிவுகள் ©  2020
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69. நதொதளய அஸ்தமனைத்துக்கதொய் - - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன் (வஜர்மனைளி)

கசார் முகதில்களளின் வேயிலகல்
மெகதிழ்வேயின் பயிரகசாசம
ஏவேசாளளின் குழந்ளதயயின்
முகத்ததில்
அப்பயிக் கதிடக்கதின்றது

சசாத்தனளின் புத்ததிரதனசா
வேயிழதித்தபடி
சசாமபல் தமெடுகளள கசாணசாமெல்
தவேயிக்கதின்றசான்.

எங்தகயசாவேது 
ஒரு மெதின்னல்
ஒரு இடி
அல்லது சதிறுமெளழ

சூறசாவேளளிக்கசாய்
வேயிழதித்தபடி
கசாத்துக்கதிடக்கதின்றசான்
சூரியனளின் ஊ¡வேலத்ளத 
தடுப்பதற்கசாய்.
முகப்பு|கவேயிளதகள|கனடியத் தமெதிழ் இலக்கதிய   பக்கம
கசாப்புரி¨

பததிவுகள, மசப்டமபர் 2003  இதழ் 45
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70. நவீ மட்டும் - பதொரததி (வஜர்மனைளி) - 

இதயத்துள து¡ளளிகட்டி
இளமெயசாதல கவேசமெதிட்டு
கணமமெல்லசாம கசாத்ததனசால்
ரணமெசாக்க நதிளனத்தசாதயசா?

கனவு சமெந்தவேளும
மெனதசாய் இருந்தவேளும
கலங்கதி துடித்ததிருக்க
கசாற்றசாய் களரந்தசாதயசா?

இளடயயில் நநீ இருந்த 
வேடுக்கள இன்னும கறுப்பசாக
உந்தன் நதி¨வேசாய் இனனும 
நநீ மெட்டும  ? 
 

71. கனைவுக்குள் வதொழ்க்தகயவிது  பதொரததி (வஜர்மனைளி) -.

சதின்ன இதழ் வேயி¡¢மயன்று சதிறு கவேளம ஊட்டிய ளக
சதிந்ளத நதிளறந்து வேந்து சதிலமபசாழுது கனக்களவேக்கும.
பயிஞ்ச வேயிரல்களளப் பயிரியமெசாய்ப் பற்றதிய உன் 
பஞ்சக் ளககளுக்குள வேயிழதி புளதத்து அழ மெனமதுடிக்கும.

எண்ணக் கனவுகளள எளளிதசாய்க் ளகயளளித்தசாய்.
என்ளனச் சமெந்த ததசாளளில் ஒரு கணதமெனும தளலசசாய்த்து
கண்ணநீர் மெளழயசாதல உன் கசாயங்களளக் கழுவுதற்கு
ஏங்கதித் தவேயித்ததிருக்க ஏன் மமெளனம மகசாண்டசாதயசா?

நதிளனக்கும தநரமமெல்லசாம மநஞ்சம தநீக்குளளிக்கும.
நதிழலசாய் உன் குரலும மெகதள என வேயிளளிக்கும.
கனவேயினளிதல உன் கல்லளறயயில் கண்ணநீர்ப்பூ து¡வுகதின்ற
கசாட்சதிதளன கண்டபயின்னும கண்ததிறக்க மெசாட்டசாதயசா?

SRasadurai@aol.com
பததிவுகள, டிசமபர் 2003, இதழ் 48
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72. அன்பு மயம்... - மதுமதிததொ

உலகம முழுதும
அன்பு மெயம
மெசாளயயசால்
மெளறக்கப்பட்டுளளது
ததிளரளய வேயிலக்கதி
சற்தற 
உற்றுப்பசார்
மதளளிவேசாய் 
மதரியும கசாட்சதியயில்
இன்பம கடக்கலசாம
துன்பம கடக்கலசாம
தன்ளன உணரலசாம
உலளக உணரலசாம
உலகம முழுதும
அன்பு மெயம
எவேளரயும மநருங்கலசாம
எப்மபசாழுதும தநசதிக்கலசாம

madhumitha_1964@yahoo.co.in
பததிவுகள, ஜனவேரி 2004, இதழ் 49
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73. புது யுகம் பவிறக்கட்டும்! - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன்

புலரும புலரும புததிய யுகமமென
புததிய புத்தசாண்டில் பூரிப்புடன் கசாத்ததிருந்ததசாம
எத்தளன ஆண்டுகள பூவேசாக பூத்தன
ஆத்தளன ஆண்டிலுமெசா அவேலங்கள எங்களுக்கு ?

பற்றற்று வேனம மசன்ற புத்த பயிரசானும
மெற்றவேர் மெனம ததிருந்த தத்துவேங்கள பல மசசான்னசார்
அவேர் மசசான்ன பசாடத்ளத அங்குளதளசார் பலர் கற்றசார்
அவேர் வேகுத்தபசாளதயயிளன மதசாடரதவேசா மெறுத்துவேயிட்டசார்
அதனசால்
இரத்தம சதிந்தும பூமெதிளய கண்தடசாம
சதித்தம கலங்கதி சதிளலயசாய் நதின்தறசாம
நதித்தம இதுதவேசா எம நதிளல என்தறசாம
குற்றம யசாது புரிந்ததசாம என்தறசாம ?

கற்றவேர் அன்று மசசான்னது கண்டு
நற்றவேர் நசாமும நலமமென்று நதிளனத்து
பற்றுடன் பகதிர்ந்ததசாம நசாட்ளடயும அன்று
மவேற்றுடன் நதின்று மவேதுமபுகதிதறசாம இன்று.

மெற்றுதவேசார் வேருடம மெலர்வேது கண்டு
பற்றுதவேசாம இன்று பலரது ளகளய
மபற்றதிடுதவேசாம அன்று புதுயுகமமெசான்று- அதற்கு
வேசாழ்த்துதவேசாம இன்று புதுயுகம பயிறக்கட்டுமமென்று.

74. நதிழல் வதடும் மரங்கள் - சதொந்ததினைளி வரதரதொஐன்

வேயிளதத்த வேயிளத மவேடித்து
வேயிருட்சமெசாக வேளர்ந்து
வேயிழுதுகளள பரப்பயி
நதிழளல அளளித்த மெரங்கள
துளளிர்த்த இளலகள பழுத்து
நதிலத்ததில் வேயிழும மபசாழுது
நதிஐத்ளத மெறந்த மெனளித
மெனத்ளத ததடும மெரங்கள.
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மெண்ணயில் அன்று குழந்ளத
வேளர்ந்த பயின்பு மெனளிதன்
தன்ளன வேளர்த்த மெண்ளண
சவேடு பததித்த நதிளனளவே
எண்ணயிப்பசார்க்க இன்று
இதயமெதில்லசா மெனளிதன்.

உலசாவேரும நதிலளவேப்தபசால
உருகதிவேசாடும மெரங்கள எல்லசாம
நதிலளவே துரிதசாய் அனுப்பும- தம
நதிளலளய உளரக்க மசசால்லும 
ததய்ந்ததிடும மெததிகமளல்லசாம
ததயும கசாலம கடந்த பயின்னும
வேளர்ந்ததிடுதவேசாம என்ற எண்ணம
மெனததில் எண்ணயிக்களளிக்கும
மெததி மகட்ட மெனளிதம மெட்டும
வேயது எல்ளல கடந்த பயின்பு
புததிதசாய் பயிறப்பததில்ளல
புரிந்து மகசாளவேசாய் மெனளிதசா!
கடந்தளத எண்ணயி எண்ணயி
கலங்கும நதிளலளய நநீயும கடந்து
நதிஐங்களள ததடித் ததடி
நநீட்சமெசாய் மசல்வேசாய் மெனளிதசா.

ஏற்றமுடன் நல் கருத்து
என்னுள எழும மபசாழுது
ததற்றமுடன் நசானும
எடுத்துளரக்கும மெரம நசான்
வேசாட்டமெதின்றதி தளமெ வேருத்ததி
உமளமெ வேளர்த்த மெரங்கள
தம நதிழளல ததடித் ததடி
அளலயும நதிளலளய அறதிந்தும
அறதியசா மெனளிதம இன்று
அகததியசாக இங்கு.

பததிவுகள, ஜனவேரி 2004, இதழ் 49
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75. அர்த்தமதிழக்கும் கதொத்ததிருப்புகள் - ததிலகபதொமதொ(சதிவகதொசதி)

Womanவேசானம பசார்த்து பழகதிய மெனது
வேயிதசானம பசார்த்து கதிடக்கதின்றது இன்று
அர்த்தமெதிழக்கும கசாத்ததிருப்புகள 
வேயிடிந்து வேயிடசாத மபசாழுதுகளசால்
மதசாளலந்து தபசாகும இரவு பகல்கள

களர மதசாட்டு மெமீண்ட அளலகள
இறுகதிப் தபசாகதின்றன
சலனங்களளத் மதசாளலத்து 

மவேளளிச்சம வேயிடசாது
மூடிய இளமெகளுக்குள தசான்
வேண்ண ஒளளி கனசாக்கள
வேந்து தபசாகதின்றன

ஈதரழு கடல்கள கடந்து வேயிட
முடிகதிற எனக்கு
உனக்கசான கசாத்ததிருப்புகள
கடந்து வேயிட முடியசாதளவேயசாய்
நநீளப் தபசாகதின்றன

எளத உதறுவேது
உனக்கசான கசாத்ததிருப்ளபயசா இல்ளல 
உன்ளனதயவேசா?

mathibama@yahoo.com
பததிவுகள, ஜனவேரி 2004, இதழ் 49
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76. பனைளிப்வபதொர் -  புததியமதொதவவி

எழுத்துப்தபசாரில்
உன்ளன மவேல்வேதும
என்ளன இழப்பதும
இனளியும
சசாத்ததியமெதில்ளல.
 
நநீ
எழுததியப்தபசாது
என் ளககள
கசாயப்பட்டிருந்தன.
 
நசான்
ததடியப்தபசாது
உன் கண்கள
கட்டப்பட்டிருந்தன.
 
சர்க் மெசாநசாட்டில்
எல்ளலக்தகசாடுகள
கல்லளறகளளத்
தசாண்டி
ளககுலுக்கல்
நம
எழுத்து மெசாநசாட்டில்
உன் உளடயசாதப்
பனளிப்தபசார்..
 
என் ததசாட்டசாக்கள
உன் அடியயில்
உன் கவேயிளதகள
என் மெடியயில்..
 
பனளிப்தபசாரில்
ததசாட்டசாக்கள
மவேடிக்கசாமெல்
உன்
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ததசாட்டத்ததில்
புளதக்கப்படலசாம..
ஆனசால்
தபசாரசாளளியயின் மெடிகள
மென்னளிப்புக் தகட்கசாது..
மவேடிக்கும..
எரிவேது
என் மெடி என்றசாலும
அததில்
உளடவேது
உன் கவேயிளதமுகம...
 
அன்புடன்,
புததியமெசாதவேயி

puthiyamaadhavi@hotmail.com
பததிவுகள, ஜனவேரி 2004, இதழ் 49
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77. புயலடித்துச் சதொய்ந்த மரம் - சந்ததிரவதனைதொ தசல்வகுமதொரன் ( வயர்மனைளி )

கசாற்தற!
உனக்கும இரண்டு முகமெசா........? 
மதன்றல் என்றுதசாதன 
என்ளனத் தந்ததன்
இளளமெயயின மெதசாளளிப்புடன் நசான்
பசளமெயசாய் மசழதித்ததிருக்ளகயயில்
அல்லும பகலும
தழுவேலும வேருடலுமெசாய்
அருகதிருந்து 
என் இளளமெளயச் சகதித்து வேயிட்டு
எனததிந்த தளளசாத வேயததில் 
உன் சயத்ளதக் கசாட்டி வேயிட்டசாதய!
கனளிதரும கசாலம தபசாய்வேயிட்டசாலும
நநீ களளப்பசாக வேருமதபசாமதல்லசாம
இளளப்பசாற இடம தந்ததிருப்தபதன!
தவேதரசாடு சசாய்த்து வேயிட்டசாதய!
வேநீழ்ந்தததில் தவேதளன இல்ளல
உன் நதியமெசான 
புயல்முகம கண்டததில்தசான் 
பலமெசான அததிர்ச்சதி.
தவேரறுந்தததில் தசசாகமெதில்ளல
நநீயறுத்தசாதய
அளதத்தசான் ஏற்கசாமெல் 
மெனதுக்குள மவேகுட்சதி.  

chandra1200@yahoo.de
பததிவுகள , மசப்டமபர் இதழ் 46.
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78. ரசம் - தநப்வபதொலதியன் (சதிங்கப்பூர்) -

என்
தமெய்ச்சல் நதிலத்ததில்
நநீ இளளப்பசாறதிக் மகசாள...

உன்
தரசாமெக் கூடுகளளில்
நசான் வேந்தளடதவேன்...

மவேட்டுக்கதிளளியும
கசாட்டுத் ததனும
ததின்று வேளந்தவேன் நசான்
வேயிரியன் பசாமபயின்
குட்டிகளளக் கண்டு
பயப்படமெசாட்தடன்...

குழதி முயல்கறதி
இன்று சளமெத்து
எடுத்து வேசா...

உனக்குப் பயிடித்த
கதிச்சலதிப் பழங்களள
பறதித்து ளவேத்துக்
கசாத்ததிருப்தபன் நசான்...

கசாட்டத்ததி மெரமெசாய்
வேயிரிந்து கதிடக்கும
உன் மெசார்பயில்
ஒலதிவேமெரக் கன்றசாய்
ஒட்டிக் மகசாளகதிதறன்...

கருஞ் சதிறுத்ளத
தவேகம உனக்கு
யுத்த ரதங்களளின்
சக்கரமதபசால் சழல்கதிறசாய்...
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யசாழதின் நரமபுகள
அறுபடும வேயிளளிமபுகளளில்
இளசத்துச் சளவேப்பதத
உன் ரசளன...

என் கதிண்ணம
நதிரமபயி வேழதிகதின்றது
கசாட்டு யசாளன மெதம
உன் பரபரப்பு...

மதசாங்கும ததசாட்டங்களளில்
கனளிகளள உலுப்பு
இளரந்து மகசாட்டும
அருவேயியசாய்ப் பசாய்...

வேயியர்ளவேக் குமெதிழ்கள
நசங்கதி மவேப்பமெசாய் உளடய...
கசகசப்பயின் இறுக்கம
இளணந்து மசரிக்க...

பட்டயத்ளத உருவேயி
கசாமெம சசீவு
யுகம
அடங்கும வேளர... 

kavingarnepolian@yahoo.com.sg 
பததிவுகள, டிசமபர் 2003, இதழ் 48
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79. கவனைளிக்கப்படதொ உண்தமகள்... - மதுமதிததொ -

தமெடும பளளமுமெசான 
வேசாழ்க்ளகயயில்
தமெண்ளமெமெதிகு உண்ளமெகள

மெண்ணயில் உததிரும
இளலளய
மெரம கவேனளிப்பததில்ளல

வேயிண்ணயில் தசரும
உயயிளர
உலகம கவேனளிப்பததில்ளல

புயலதில் அளலயும
மெலளர
புவேயியும கவேனளிப்பததில்ளல

கண்ணயில் கசாணசா
அழளக
எண்ணம கவேனளிப்பததில்ளல

கருத்ததில் தசரசா
கவேயிளதளய
இலக்கதியம கவேனளிப்பததில்ளல

கடலதினுள அமெதிழ்ந்த
கல்ளல
கடலும கவேனளிப்பததில்ளல

madhumitha_1964@yahoo.co.in
பததிவுகள, ஜனவேரி 2004, இதழ் 49
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80. ததருவவிழதொ! - ரவவி (சுவவிஸ்) -

எங்கள வேநீததியயில் இளடயயிளடதய
மதருவேயிழசா களளகட்டும
அததில்
குரங்குகள சதில வேநீததியயில்
வேலம வேருவேது வேழளமெயசாகதிற்று
மெலர்களள கசக்கதி உததிர்த்து
வேயிசதிறதி நடந்தன ஒய்யசாரமெசாய்.
மெலர்களள, மெலர்மெசாளலகளள எறதிந்து
களளித்ததின்புற்றனர்
மெனளிதர்கள சதிலர்.
குதூகலம என்றுமெசாய்
சதி¡¢ப்பு தகசாபம கத்தல் நளளினம... என
மதருமவேல்லசாம தனததினதசாய்
மபருளமெமகசாண்டசாடின.

கசாற்று வேநீசதிய ததிளசயயில்
இலகுவேசாய் மெனளிதர்கள
மூளளமெடிப்புகளள பறக்கவேயிட்டனர்.
இந்தத் ததிளசயயில் நகர்வேது இலகு.
வேநீததிக் குரங்குகளும 
அளளுண்டு தபசாகதிறது இத் ததிளசயயில்.

ஆசதிரியனளின் பயிரமபு நுனளியயில்
மதசாங்குகதிறசான் மெசாணவேன்.
ஆத்ததிரப்பட்ட கணவேனளின் பயிடியயில்
அழுகதிறசாள மெளனவேயி
தகசாவேயில் கதவு சசாத்தப்பட்தட இருக்கதிறது
இன்மனசாருவேனுக்கு.
எல்லசாம மெமீறதி
மபருங்கசாற்ளற தபசாரும தபசாதரசாளசயும
வேயியசாபயித்தது
அனுபவேங்கள எல்லசாம தசகரமெசாகதி
புதுப்புது முளளப்புக்கசான வேயிளளநதிலமெசாயயிற்று
எம முளளமெடிப்புகள.
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ஆனசாலும என்ன
அளரத்தளரத்தத நசான்கு வேசார்த்ளதகளுடன்
எடுக்கும வேசாந்ததியயில்
நசாறுகதிறது
சந்ததியயில் குடித்த கள.

கத்தல் கூச்சல் மசசாறதிவு...
இப்படிதய 
மதருவேயிழசாவேயில் குரங்குகள மசல்ல
மெசாளலகள எறதிந்ததிடுதவேசாரும
தசர்ந்து நடந்தனர்.
வேசததிப்பட்ட இடங்களளில்
தகசாவேணத்ளத இறுக்கதி
வேநீரம புரிந்தனர்

மெனளிதர்கள இன்னும
கண்டுமகசாளளசா து¡ரமெததில்
அளவே நடந்து மெளறக,
பகுத்தசாயும அறதிவு 
மவேளளிச்சம மகசாளள!

ranr@bluewin.ch
பததிவுகள, ஜனவேரி 2004, இதழ் 49
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81. தவள்ளளி இரவுகள் -  இளங்வகதொ -

மகசாஞ்சம அறதிந்துமகசாளளும 
ஆவேலுடனும
மெமீததி
மகளரவேம கசாத்துக்மகசாளளும
கட்டசாயத்துடனும
வேளசாகம மசன்று
பட்டமும மபற்றசாயயிற்று.

பட்ட கசாலதிதல
படும தபசால
வேயிரல் மெடித்து
எண்ணமுடியசா
மடசாலர் கடனுடன்
தவேளலயயில்லசாது
வேநீட்டின் முகப்ளபப் பசார்க்கும
நதிளல 
இப்தபசாது.

ஏறதி இறங்கும
ஒவ்மவேசாரு நதிறுவேனத்ததிலும
இன்று தபசாய் நசாளள
வேசாமவேன
சளளக்கசாது மசசால்கதின்றதபசாது
இன்மனசாருமுளற
இந்த பனளிக்குள நளனந்தபடி
தபய்க்கசாற்றதின் தகசாரமமெசாழதி
தகட்கும பயங்கரம 
மநஞ்சதில் உளறக்கதிறது.

ஒடுங்கதி 
குனளிந்து நதிற்குமதபசாதும
நசாடி பயிடித்து நதிமெதிர்த்ததி
வேயிளட மதரிந்தும
என்ன தவேளல மசய்கதிறசாய்
என்று வேயினசாவேயியபடி
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உறவுகள
ஏளனச் சதிரிப்ளப
அளளளித்தந்தபடி இருக்கதின்றனர்.

பட்டத்ளத எரித்து
என்ளனயும மகசாளுத்ததி
வேஞ்சதினம தநீர்த்துக்மகசாளளும
கனவுகளள தவேயிர்க்கமுடிவேததில்ளல
மவேறுளமெயசாய் நநீளும
இப்மபசாழுதுகளளில்.

எனளினும...

ஒவ்மவேசாரு மவேளளளி 
முன்னளிரசாதவேளளகளளில்
சந்ததிக்கும துளண
மமெல்ல முதுகு தடவேயி
என் வேயிழதியபீரம உலர்த்ததி
இதமெசாய் முத்தம தருளகயயில்
நமபயிக்ளக வேருகதிறது
வேசாழ்வு இன்னமும
மெமீதம இருப்பதசாய்.

elango_mathy@yahoo.ca
பததிவுகள, நவேமபர் 2003, இதழ் 47
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82. எங்வக நவீவயதொ.. .. வதவவந்ததிர பூபததி

மெனதுக்குள சூழ்தரித்து 
கற்பளனயயின் பயிமபம தசாங்கதி
என்னளில் பயிரசவேயிக்கும
ஒவ்மவேசாரு வேசார்த்ளதகளும
உன்ளன எனக்கு முகங் கசாட்டும
 
இரு தவேறு துருவேங்களளின்
உச்சதியயில் நநீயும நசானும
ஆயயினும
எண்ணக் குததிளரயயின் 
கடிவேசாளங்களள ஒருவேர் மெசாற்றதி ஒருவேர்
பறப்பமதன்னதவேசா உயர
ஆயயின்
கசாலங்கள மெசாத்ததிரம 
ஞசாபக நதிலத்ளத உதற மெறுத்தபடி
 
வேயிடியலதின் ஒவ்மவேசாரு 
கதிரணமும
உன்ளன மூடி மெளறப்பதற்கு பததிலசாய்
நசாட்களளத் ததசாண்டி எடுக்கதின்றன
 
நதிகழ்கசாலங்களள
இறந்த கசாலங்கள சசாகடித்த படிதய
எததிர்கசாலத்ததிளன
தகலதி மசய்கதின்றன
 
அஸ்ததிவேசாரங்களளின்றதிதய
கற்பளனகளும 
உயர்ந்து மகசாண்தட மசல்கதின்றன
ஒவ்மவேசான்றசாய்
ஒவ்மவேசான்றசாய்
 
என்ளன மெட்டும மூடி மெளறத்தபடி
  
“மபயற்மசசால்” மதசாகுப்பயிலதிருந்து.  பததிவுகள, மபப்ருவேரி 2004, இதழ் 50
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83. அச்சமும் அவலமும் அவரவர்க்கு வந்ததொல்... - ப.வவி.ஶ்ரீரங்கன் -

அன்புக் குழந்ளதகதள!
நமபயிக்ளக தரும எந்த அழகதிய வேசார்த்ளதகளும
என்னளிடமெதில்ளல,

கவேயித்துவேமெற்ற மமெசாழதியூடு
வேசாழ்வேயின் கரடுமுரடசான பகுததிகளள
வேழக்மகசாழதிந்த வேசார்த்ளதகளசாய் மகசாட்டுவேளதத் தவேயிர

நநீண்ட தசசாகம கப்பயிய எததிர்கசாலத்ளதப் தபசாக்கதி
ஒளளிமெதிக்க நமபயிக்ளகளய மகசாணர்வேதற்கு
எமமெதிடம எந்த மெந்ததிரமுமெதில்ளல

இரண்டும மகட்டசான் மபசாழுதுகளள
மமெல்ல வேயிரட்டி மபசாழுது புலர்வேதற்குள
ஒரு அழகதிய தநீளவே உங்கள முன் சமெர்ப்பயிக்க முடியவேயில்ளல

நநீங்கள கதிரகணத்ததின் மமெல்லலுக்குள நநீண்ட நசாட்களசாகச் சதிக்கதியுளளநீர்கள
முகட்டு உச்சதியயில் குண்மடசாலதிகளளயும
தளரகளளில் தமெசாதும அபசாயகரமெசான மெரணத்ளதயும மசவேயிகளசால் தகட்கதிறநீர்கள

மநருப்பயில் தவேகும துமபயிகளளின் மெரிப்ளபயும
குளளிரல் கூனளிக் குறுகும கசாக்ளகயயின் அச்சத்ளதயும
என் மசவேயிகளளினு}டசாகவும தகட்கதிதறன்

கண்கள வேயிரிகதிறது
அவேற்ளறப் பசார்த்துவேயிட,
எததிர்த்து தசாக்குவேதற்கு, மவேறுளமெ!

ஓலமும எங்தகசா மநடும மதசாளலவேயில்

பரிகசாசதிக்கதின்ற இதழ்களளிலதிருந்து மமெல்லதிய "ச்சசீ" ஒலதி
இந்த உலகத்ததின் அளனத்து மூளலயயிலும சசாவேயினது நதிழல் வேயிழுந்து கதிடக்கதிறது
அதனது நநீண்ட வேயிரல்கள எனதருகதில் புளதயுமபடி

எப்படி இந்தக் குழந்ளதப் பருவேம...
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கண்களள இறுக மூடிப் மபருமூச்ச வேயிடுவேளதத்தவேயிர
தவேமறளதயும என்னசால் மசய்ய முடியசாது,

அன்ளனளய இழந்த தசயும,
தசளய இழந்த அன்ளனயும சதில கசாலத்து தசசாகச் சவேட்டில்,
அதுவேளரயும இந்த பயங்கர உலகத்ளத துளடத்மதறதிந்து
புததிய ஆறுதளலப் பயிரகசாசதிக்க ளவேப்பதற்கசான
எல்லசாக் கசாரியத்ளதயும நநீங்கதள ளககளளிமலடுங்கள

எனது மமெழுகு ததிரிதயசா
மெதிகவும தன்ளனயுருக்கதி கசீழ்வேயிழுந்மதரிகதிறது!
ஆழதிப் தபரளல கூத்தசாடிக் குடித்த உங்கள பளளளித் ததசாழர்களுக்கசாகவும
எனக்கசாகவும,

தபசாரினது நநீண்ட தடம எம பயின்தன மகசாளளளிக் குடத்துடன்
ஒரு வேயிடியலதிலசாவேது இந்த வேடுளவேத் மதசாளலத்த நசாளசாக
புததிய மபசாழுது மெலரசாது தபசாய்வேயிடுதமெசாமவேன்ற
மநஞ்சத்து ஏங்கலதில் ,

உங்கள ததசாதளசாடு ளகதகசார்த்து துமபயி பயிடித்ததிடவும,
பளளளியயிலதிருந்து ததவேசாரம பசாடவும...
பசார்க்கதின்ற இடமமெல்லசாம பசால்ய கசாலத்து சதிவேசாவும,
மகளரியுமெசாக நநீங்களும நசானும,இன்னும பலருமெசாய்...

தமெகங்களுக்குப் பயின்புறம
எங்தகசா மநடும மதசாளலவேயில் நசாம புததிய மெனளிதர்களசாக
மெண்டியயிட்டுக் கதிடக்க
இந்த உலகத்து மெசானுடர்கமளல்லசாம  நமெக்கசாக பயிரசாத்தளனயயிலீடுபட
அளனத்து நதித்யங்களும மமெளனளித்துக் மகசாளகதின்றன

இனளி எவேரும வேரமெசாட்டசார்கள
இந்த அற்ப உலகத்து நதியமெங்களள உங்கள முதுகதினளிதலற்றதி
நசாளளய தமெது சகத்ததிற்கசான கனவுகளசாக வேயிளதத்து
அறுவேளட மசய்வேதற்கசான முளனப்புடன்

தமெளசகளளில்"மெற்றவேர்களளினது தவேறுகளசாக"மகசாட்டி
களடவேயிரிதவேர்கள இப்தபசா
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அவேற்ளறக் குருததியசால் எண்ணயிக்மகசாளள அவேர்களும,நநீங்களும,
மெற்றவேர்களுமெசாக புளதகுழதி நதிரமபயிக் மகசாளகதிறது

என்றதபசாதும ,
குழந்ளதகதள இன்னுமமெசாரு முளற மசசால்தவேன்:
நமபயிக்ளக தரும  அழகதிய வேசார்த்ளதள எளவேயும என்னளிடமெதில்ளல.

பததிவுகள மெசார்ச் 2005 இதழ் 63

84.  கவவிதத: தததொப்புள் தகதொடி!   ப.வவி.ஶ்ரீரங்கன் -

கனவுகளளின் எச்சமெசாக
தசசாகம கப்பயிய மெங்கலசான
நதிளனவுகளளினது நதிழல்கள
ததகமமெங்கும தன் இருள படர்ந்த வேயிரல்களளப் பரப்பயியபடி
அன்ளன!
அடுப்பயினளில் புளகயும மதன்னம பசாளளயும ,
அதனருகதினளில் தவேகும அந்த அற்புத உயயிரும
மெப்புக் களரந்த மெந்தசாரமெசாய்

மவேறுளமெயயின் நநீண்ட கரங்கள பயிடரிளயத் தடவே
உணர்வேயினது சூனளிய மவேளளியயில் அந்தரத்ததில் மதசாங்கும அன்ளன,
மநசாண்டிக்கசாகமும மசசாண்டுக்கதிளளியும
மநசாந்து தபசாக ளவேக்கும மநருங்கதிய ததசாழளமெயயின் இழப்பசாய்
மநஞ்சத்து மூளலயயில் தமெசாததியபடி

கனவுகளளக் கருக்கதிய பனளிக்கசாலக் கசாற்றதின் ஓலம
கற்சவேரின் தமெசாளறயயில் அளறந்து கசாலத்ததில் அமெதிழ்ந்தது
எழுந்து மசன்று பசார்த்ததிட கசால்களள அளசக்க
முதுகதினது பயின்புறமெதிருந்து தமெசாததிய அததிகசாரத் ததிமெதிர் இருமபுச் சவேரசாய்

தநரம மநருங்குகதிறது!
ஒர கசால அவேகசாசம தகசாவேணம கழன்ற களதயசாக
தமெசாப்பம மகசாண்ட மவேறதி நசாதயசா மவேல்வேதற்குத் தயசாரசாகும
தகசாபுரத்து உச்சதியயில் தவேமெதிருந்த மகசாக்கு பறப்பதற்கு இறக்ளக வேயிரிக்கும

இங்கு கசாத்துக்கதிடக்குமெதிந்த நளட பயிணம
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கஞ்சல் மபசாறுக்கதியபடி
அன்ளனயயின் மெடியும அவேயித்துண்ணும பனங்கதிழங்கும
அற்புதமெசான நதிகழ்வேசாகதிப் தபசாச்ச!

மதருதவேசார தவேப்பமெரமும ளவேரவே சூலமும
முற்றத்து முல்ளலயும பளனயும
முந்ததிய கசாலத்துச் சவேடசாய்
கருச்சமெந்த அந்தக் கசாதலதி கசால் நநீட்டிட

துணயியயினசால் பயிளண படும அவேள வேயிரல்கள
என் முனகலதில் கதிழதிபடக் கசாத்துக்கதிடக்கும
எனக்கு நளரதயற்றும கசாலதமெசா தன் மகசாடுங் கரம மகசாண்டு
ஓங்கதி உச்சதியயில் குத்த ஒப்பசாரியசாய் வேயிரியும
குடுமப அகழதியும ஆழப் புளதக்கும அன்ளன மெமீதசான பரிதவேயிப்ளப

என்தறசா அறுபட்ட மதசாப்புள மகசாடி
இதுவேளர ஆறுதலளளித்த ஆத்ளத
இருண்டுவேயிடப் தபசாகுமெதிந்த யுகம
வேயிழதி நநீரின் மவேடிப்பயில் அமுங்கும.

பததிவுகள தமெ 2005 இதழ் 65

85. ஆவவீனை மதழதபதொழதிய இல்லம் வவீழ...  (சதின்னைக் கதத) - ப.வவி.ஶ்ரீரங்கன் -

ஆவேநீன மெளழ மபசாழதிய இல்லம வேநீழ....
இங்கு எதுவும ஈனவேயில்ளல. கடும மெளழயும மபசாழதியவேயில்ளல. எனளினும
என் வேநீடு வேநீழ்ந்தது. சதிதறுததங்கசாய் தபசான்று சதிதறதியபடிதய கற்கள
உருண்டன.

கூடதவே தகசாதசாரி புடிச்ச உடமபும சதிதறதிப் பயிய்ந்தது.
ஆவேநீன மெளழ மபசாழதிய இல்லம வேநீழ...
நசாசதிதயவே குண்டு மபசாழதிய இல்லம வேநீழ மமெய் சதிதற
அகத்தடியசாள வேயிமமெதியழ வேசாரிச வேதங்கதித் துவேள....

இருப்ளபக் கசாக்கத்தசான் யசாவும.

ஈழத்ளத வேயிட்டு தஜர்மெனளியயில் வேசாழ்வேதும சசாவேதும இருப்ளபப் பற்றதிய
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கனவேயின் உந்துதலசால்தசான்.

நநீண்டு வேளளயும உணர்வுகளுக்கு குறதியபீடு எதுவுமெதில்ளல.
சதிதறதிய கற்களுக்குள சதின்னதசாய் முனகல்.
மெளனவேயி.
ஒலதி.
எததிமரசாலதி!

என் மசவேயிப்பளற இளரச்சலதில் வேலுவேயிழந்தது.
பயிரபஞ்ச இளரச்சல்.
ஒலதிளயத் தவேயிர தவேமறதுவுமெதில்ளல. அத்ளவேதம மெனததில் வேயிரிந்தது.
ஒலதிதய அநசாததி!
சற்றுமுன் மவேடித்த குண்டின் ஒலதி எனக்கு அநசாததியசாகதவே பட்டது.
ஈழத்துப் பயிரளஜ என்ற உந்துததலசா என்னதவேசா!
அகத்தடியசாள மமெய் தநசாக அடிளமெ சசாக....

என் அகத்தடியசாள அழுதசாள.
மமெய் தநசாக தநசாக வேயிமமெதி வேயிமமெதியழுதசாள.
அடிளமெ?
இவ் தலசாகத்ததின் அடிளமெ??
தசான் அடிளமெமயன்று உணர்வேதற்குளதளதய அடிளமெ மசத்தது.

என் வேநீரியத்ததின் மெகுடம துவேண்டு கதிடந்தது. மூச்சதில்ளல.
முகங்கற்குவேயியலுக்குள.
நசாடி நரமபுகள வேலுவேயிழக்க என்னசால் அவேளனப் பசார்க்க
முடியவேயில்ளல.
உச்சதியயிலதிருந்து குருததி கசதிந்தது.
அவேன்மெமீது கட்டப்பட்ட கனவுகள தகசாடி. தவேயிடுமபசாடி யசாவும.
என் மெமீது நசான் மகசாளளும பச்சசாதசாபம அவேனுருவேயில் வேலதிளமெ தசரும.
எனக்கசாக எததிர்கசாலம முற்றுப்புளளளியசாய் தபசானதபசாது, அவேன் எனக்கு
ஆரமபத் மதசாடரசானசான். இதற்குக் குண்டு முற்றுப்புளளளி வேடிவேயில்
வேந்து தசர்ந்தது.

இயலசாளமெ மெமீண்டும உச்சதியயில் ஏறதியமெர்ந்து ஊனப்படுத்ததியது
என்ளன.
அவேன் மெனளிதத்ளத(சஞ்சதிளக) இறுகப்பற்றதியயிருந்தசான்.
குருததியயினசால் அளதத் தூய்ளமெப்படுத்தவேசா...?
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தபசான கதிழளமெதசான் அது தபசாலதில் வேந்தது. சவேயிசதிலதிருக்கும சதில தமெதிழ்
நண்பர்களளின் முயற்சதி அது.
மெனளிதம மெமீது கவேயிந்த மவேறுப்புத்தசாதன குண்டுகள வேடிவேயில்
குடிகளுக்குள வேருகதின்றன?
மெசாவேநீரம தபசாகுமதன்று வேயிளத மகசாண்தடசாட
வேழதியயிதல கடன்கசாரன் மெறதித்துக்மகசாளள....
இருப்பதத வேசாடளகக்குடியயில் இதற்குள வேயிளளவேயிப்பதற்தகது நதிலம?

ஒரு
நசாளளக்கு உடமபுக்கு முடியசாது தபசானசால் வேசாடளக வேநீட்டு ஞசாபகம.
கதிருஷ்ணனளின் பயிரமெசாண்ட கசாட்சதியயில் வேசாயயில் வேயிரியும தகசாளறயசாக....,
அதற்குள மெசானுடம புழுவேசாக மநளளியும கசாட்சதியசாக வேயிரியும.

தநற்றும தவேளலக்குப் தபசானதபசாது என்னுடன் தவேளலபசார்க்கும என்
நண்பன் ஞசானத்ததின் மபயளர தநர அட்டவேளணயயில் இருந்து
நநீக்கதியயிருந்தசார்கள. தபசானமெசாதம தவேமறசாரு மதசாழதிலசாளளிளய வேநீட்டுக்கு
அனுப்பயியதபசாது தட்டந்தனளியனசாக நதின்று எததிர்த்தவேன்.
மடசாச்சதில்'Ausbeutung Systeme"  (சரண்டல் மபசாறதிமுளற)
என்று தகசாசம தபசாட்டவேன்.
தநற்று....

இன்று நசான், என் குடுமபம மவேடிகுண்டுப் புளகக்குள குருததி சதிந்ததி....
உயயிர் மகசாடுத்து....
இடிபசாடுகளுக்குள இருந்து என்னசால் எதுவும மசய்யமுடியவேயில்ளல.
தவேளலக்குப்தபசாக முடியசாமெல் தநர்ந்தளதமயண்ண அது பயமெசாகதி என்
வேநீட்டு இழப்ளபக்கூட மெறக்கடிக்கதிறது சதில வேயிநசாடிகள.

மடசாச்லசாண்ட் புளககளளின் பயின்தன...
எனக்கு ஈழம இப்தபசா சதிறப்பசானதசாகப்பட்டது.
யுத்தத்ளத மெறுத்து,

தூக்கம வேருமதபசாது தூங்கதி, பசதி வேருமதபசாது
மகசாட்டசாவேயி வேயிட்டு மெதிஞ்சதினசால் மூக்கறச்சதிக் கசீளரயுடன்
கசாலந்தளளளி.... அளமெததியசாய் உடல் அளசந்து உயயிர்தசாங்கும.

மடசாச்லசாண்ட் எனக்கு எல்லசாம வேழங்கதி இருந்தது. ஆனசால் குண்ளட
எப்தபசாது வேழங்குமமென்று மதரியசாமெற்தபசாய்வேயிட்டது! மதரிந்ததிருந்தசால்....
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என்வேநீரியம.... என் கனவு.... என் மெளனவேயி....
நசான் அதகசார இடிபசாடுகளுக்கதிளடயயில் இருந்து என்ளன வேயிடுவேயித்து, என்
மெளனவேயிளய.... என் மெழளலளய அண்மெதிக்க முயற்சதித்து ததசாற்தறன்.
சதில நதிமெதிடங்கள கழதிய.... கசீக், கசீக் ஒலதி மசவேயிகளளில் பட்டுத்
மதறதித்தன.
இது எனக்கு அதத குண்டு மவேடிப்பயின் ஒலதிளய ஞசாபகமூட்டியது.
நசான் பயிரபஞ்ச இளரச்சலுக்குள....
இப்தபசாது அத்ளவேதம அமமெணமெசாய் எனக்குள சததிரசாடியது.
சதிவேப்பு வேசான்களளில் வேந்தவேர்கள ஓடியடித்து எளமெ அண்மெதித்தனர்.
அவேர்கள Notruf கசாரர்கள (அவேசர அளழப்புக்கசாரர்கள)
கற்குவேயியல்களுக்குளளளிருந்து என் மெழளலளய இழுத்மதடுத்தசார்கள.
அது துவேண்டுவேயிட்டது.
நசான் அப்பன் என்று கூறதிக்மகசாளள இயலவேயில்ளல. அப்பனுக்குரிய
முளறயயில் அவேளனப் பசார்க்கவேயில்ளல. அவேன் வேசாழ்நசாளளில் பல மெணயி
தநரங்களள நசான் அவேனுக்கசாகச் மசலுத்தசாமெல் புத்தகங்களுடன்
மசலுத்ததிதனன். மெழளலமயசாலதி தகட்டு ஆனந்தமெளடயசாமெல்
நூல்களுக்குள புழுவேசாகதிப் தபசானதசாதலதயசா என்னதவேசா அவேன்
என்ளனவேயிட்டு இப்தபசாது மவேகுதூரம மசன்றுவேயிட்டசான். நசான் எனக்குள
மநசாந்து மவேதுமபயிதனன்.
இனளி இங்கு எந்த சவேக்கசாளலயயில் நதிமமெததிளயத் ததடுதமெசா?
நசான் இளதயறதிதயன்.
ஏததசாமவேசாரு மூளலயயில் உணர்வு மெரத்தவேளசாய் மெளனவேயி.
அவேள வேயிழதிகள வேநீங்கதி நநீர் சரந்து.... அதகசாரமெசான வேசாழ்வுப் படலத்ளத
மசசால்லசாமெற் மசசான்னது.
இருவேயிழதி சதிந்தும நநீளரப் பசாரசாதத என்
இதயம மெகதிழ்வேளதப்பசார்! என்று அளவேகள கூறவேயில்ளல.
இயற்ளக வேலதிளமெயுளடயது.
சூட்சமெமெசாக சதிலவேற்ளறச் மசசால்லும.
மெளனவேயியயின் வேயிழதிகள எனக்கு இப்படிதய பட்டது.
தன் மதசாப்புள மகசாடியுடன் இளணத்து ளவேத்த இயற்ளக, தற்தபசாது
தன்னளிடமெதிருந்து பறதித்துக் மகசாண்டதசாகப் பயிதற்றதினசாள. துவேண்டளத
அளணத்து மூர்ச்ளசயசானசாள.
அவேள உடமலங்கும இரத்தக் கசாயங்கள. தளலயயிலதிருந்து குருததி
வேடிந்து அவேள கூந்தளல சதிவேப்பசாக்கதியது.
என் குழந்ளதயயின் பசால்தபசாச்சதி ஒரு மூளலயயில் சதிதறசாமெல் கதிடந்தது.
என் குழந்ளதயும இப்படி....
என் வேயிழதிகள பனளித்து மெமீளச வேழதியசாக உதட்ளட அளடந்தது.
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உப்புநநீர், சசீளத சதிந்ததிய கண்ணநீர் மெளலதபசான்ற எதனூதடசா மசன்று
எங்தகசா அளடந்ததசாம. எனக்குள ஒரு கமபன் இருந்தசால் எப்படி
வேர்ணயிப்பசாதனசா மதரியசாது.

ரசாமெசாயணத்ளத சளவேபட வேயிளக்கதிய ஆசதிரியர் சபசாரட்ணம என்
வேயிழதிமுன் வேந்து தபசானசார்.

எல்லசாம கனவுதபசால் வேயிரிந்து மகசாண்டன.
என் மெளனவேயிளயயும என் மெழளலளயயும கதிடத்ததியும எடுத்தும
மசன்றசார்கள. என்ளனக் ளகத்தசாங்கலசாய் கூட்டிச் மசன்றசார்கள.
தநரம, அததிகசாளல நசான்ளக நகர ளவேத்ததியசசாளல கசாட்டியது.
எனக்கு மெருத்துவே வேயிடுப்புத்துண்டு பத்து நசாளளக்கு எழுதப்பட்டது.
கூடதவே உடற் சதிரசாய்ப்புக்கு பத்துக்கள தபசாடப்பட்டது.
மெளனவேயிளய வேயிபத்து வேசாட்டில் தபசாட்டு குருததிதயற்றதினசார்கள. அவேள
கடுளமெயசாகக் குண்டடிபட்டுவேயிட்டசாள.
நசான் என் பயிளளளளய எங்கு எடுத்துச் மசன்றசார்கதளசா என்று
ஏங்கதித் தவேயித்ததன்.
மெளனவேயியயின் உடல்நதிளல இன்னும மபரிய தபரிடிளய எனக்கு
வேழங்கதிற்று. இவேற்ளறமயல்லசாம உணர்ந்துமகசாளள எனக்கு
உணர்வும உடல் இயக்கமும இருந்தது.
என்ன பசாவேம மசய்தததனசா மதரியசாது!
புண்ணயியம மசய்ததிருந்தசால் நசானும கூடதவே தபசாயயிருப்தபன். இப்தபசாது
நசான்...

இருள வேயிடிந்து கசாளல மெணயி ஏழசாகதியது.
என் உடலதில் வேலுவேயிருந்தது.
தவேளல ஞசாபகத்ததிற்கு வேர மெருத்துவே வேயிடுப்புத் துண்டு
வேழதி வேகுத்தது.

அத்துடன் தவேளலத்தலம தநசாக்கதிப் தபசாவேதசாக டசாக்டரிடம கூறதி,
மெளனவேயிளயப் பசார்த்து மெனம மநசாந்து தவேளலத்தலத்ததிற்குச்
மசல்லக் கதிளமபயிதனன். வேழதியயில் ஞசானம எததிர்ப்பட்டசான்.
என்ன மெச்சசான் உடமமபல்லசாம கட்டுக்கள
நசான் மமெபௌனமெசாகதியயிருந்ததன்.
மெச்சசான் தபசான மெசாதம தவேண்டிய ஆயயிரத்ளதயும தசாவேன்ரசாப்பசா.
வேநீட்டுக்கசாரர் மகசாழுமபயிளல வேந்து நதிற்கதினம. இப்ப அளவேயதளசாளட
மரலதிதபசான் களதச்சதிட்டு வேதரக்ளகதசான் நநீயும கடவுதளமயண்டு
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தநரிளல வேசாறசாய். கசாளசத் தசாவேன்ரசா.

ஆவேநீன மெளழ மபசாழதிய இல்லசாம வேநீழ
அகத்தடியசாள மமெய்தநசாக அடிளமெ சசாக
மெசாவேநீரம தபசாகுமதன்று வேயிளத மகசாண்தடசாட
வேழதியயிதல கடன்கசாரன் மெறதித்துக்மகசாளள....

தவேளல தபசாகுமதன்று மெருத்துவே வேயிடுப்புக் மகசாண்தடசாட
வேழதியயிதல கடன்கசாரன் மெறதித்துக்மகசாளளச்
சசாவேநீடு என் வேநீட்டில் நதிகழ
நசான் வேயிழதி பயிதுங்கதி நதிற்க...

ஞசானம என் நதிளலளமெகளள அறதியும நதிளலயயிலதில்ளல.
பத்தசாண்டுகளுக்குப்பயின் மபற்தறசார்களுடன் உறவேசாடிய நதிளனவேயில்
அவேன் தன்ளன மெறந்ததிருந்தசான்.
பயின்தனரம உமளமெச் சந்ததிக்கதிதறன் என்தறன்.
சரி மெச்சசான்' ஏததசா சதிந்தளனவேயப்பட்டவேனசாய் வேயிளடமபற்றசான்.
அவேளனப் பயிரிந்து கதிளமபயிதனன்.
வேசானம அழத்மதசாடங்கதியது.
எனக்கசாக...?

குண்டுச்சதிரசாய்ப்பயினசால் ஏற்பட்ட கசாயங்கள வேலதிளய அததிகமெசாக்கதின
எனக்கு.
நதிமமெததி இல்ளல.
என் மெழளல பற்றதிய கனவுகள.
வேசாழ்வேயின்மெமீது மவேறுளமெ கவ்வேயியது.
தவேளல ஏன்?
மெருந்து வேயிடுப்தபன்?
எல்லசாம தபசானபயின் இளவேயயிருந்து இலசாபமமென்ன?

மபசான் எழதில்மகசாள தமெனளிளயக்
கண்ணநீரினசால் கழுவேயி ஆறுதவேதனசா?

மெமீண்டும ளவேத்ததியசசாளல தநசாக்கதி ஓடிதனன்.
இளடயயில் வேயிமமெதி வேயிமமெதி அழுது வேநீங்கதிதனன்.
என் மசல்வேத்ததின் எழதில் முகத்ளதப் பசார்க்க மெனம அவேசாப்பட்டது.
அவேன் மபசாங்கதி எழும முழுநதிலவுக்கு ஒப்பசானவேன். ஆனசால் அகததி.
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கண்கள மெமீண்டும பனளித்தன.

வேயிழதிநநீரினூதட அவேன் மெலர்ந்தசான்.
வேயிழதி நநீரிலசாட அவேன் மெலர்ந்தசான்.

குயயிலும கருமபும மசழுந்ததனும
குயயிலும யசாழும மகசாழுமபசாகும
அயயிலும அமுதம சளவேதநீர்த்த
மமெசாழதிளயப் பயிரிந்தசான் அழதியசாதனசா...!

சசீளதக்கும ரசாமெனுக்குமெசா இது மபசாருந்தும....?
எனக்கும தசாம!
என் மெழளலளய எந்தச் சவேக்கசாளலக்கு
எடுத்துச்
மசன்றதிருப்பசார்கள...?
மெளனவேயியயின் நதிளல எப்படிதயசா? தகளவேயிகள நநீண்டன.

இரத்தம ஏற்றதினசார்கள. எய்ட்ஸ் இரத்தம தவேண்டசாம. பயிளசாஸ்மெசா
மூலம ளவேத்ததியம பசார்க்கச் மசசான்தனன்.
டசாக்டர்கள தகட்கவேயில்ளல.
அவேள நதிளலளமெளய நசானறதிதயன்.
ஓடிதனன். ஓடிதனன். என் குழந்ளத நதிளனவேசால்.
அவேள நதிளனவேசால். ளவேத்ததியசசாளல அண்மெதித்தது.
என்னவேளளின் கட்டிளலச் சற்றதி பத்துக்கு தமெற்பட்ட கருப்புத்
தளலகள மதன்பட்டன.
என்ன தமபயி உமெக்கு இப்படி...? மபரியவேர் ஒருவேர் நசா தளதளக்க
தகளவேயிக்குறதியசால் ஆறுதல்படுத்ததினசார்.
ஞசானமும மமெபௌனமெசாகதித் தளலகுனளிந்து அவேர்களுள நதின்றசான்.
மெளனவேயி தகசாமெசாவேயில் இருந்தசாள.
நசான தளலளமெ ளவேத்ததியரிடம என் மெழளலபற்றதிய வேயிபரம அறதியச்
மசல்வேதசாய் அவேர்களளனவேருக்கும கூறதிச் மசன்தறன்.
என் மெழளலளயப் பசார்க்க யசாவேரும வேருவேதசாய்ச் மசசான்னசார்கள.
பததில் கதிளடத்தது.
மதன் சவேக்கசாளலயயில் மெழளலயயின் உடலதிருப்பதசாய் பததில் வேந்தது.
ஓடிதனன் மெமீண்டும.
அவேர்களும பயின் மதசாடர்ந்தசார்கள.
பஸ், டிரசாம, கசார் யசாவுதமெ மமெதுவேசாகச் மசல்வேதசாய் உணர்ந்ததன்.
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இதனசாற் கசால்களளினசால் ஓடிதனன். ஓடிதனன்.
பயின் மதசாடர்ந்தவேர்கள எவேளரயும ததிருமபயியதபசாது கசாணவேயில்ளல.
இளடவேழதியயில் களளப்புற்று வேநீததிதயசாரம வேநீழ்ந்ததன்.
இதயம பலமெசாக அடித்தது. மநஞ்ச வேலதிமயடுத்தது.

'மெண் சழன்றது. மெசால்வேளர சழன்றது,
மெததிதயசார் எண் சழன்றது, சழன்றது
அவ்மவேறதி கடல் ஏழும
வேயிண் சழன்றது ,வேயிரிஞ்சன்
கண் சழன்றது,சழன்றது
கததிமரசாடு மெததியும.... 'என்று கமபன் மசசான்னதுதபசால் நசான் சழன்தறன்.
வேசாய்மெட்டும அளசந்தது.

ஆவேநீன மெளழ மபசாழதிய இல்லம வேநீழ
அகத்தடியசாள மமெய் தநசாக அடிளமெ சசாக
மெசாவேநீரம தபசாகுமதன்று வேயிளத மகசாண்தடசாட
வேழதியயிதல கடன்கசாரன் மெறதித்துக் மகசாளளச்
சசாதவேசாளல மகசாண்மடசாருவேன் எததிதர ததசான்றத்
தளளமவேசாணசா வேயிருந்து வேர சர்ப்பந்தநீண்டக்
தகசாதவேந்தர் உழுதுண்ட கடளமெ தகட்கக்
குருக்கள வேந்து தட்சளண மகசாடு என்றசாதர எனப் புலமபயிதனன்.

எனக்கு நநீர்த்தசாகம எடுத்தது. நசா வேரண்டு கண்கள இருண்டன.
சசாதவேசாளல மகசாண்டு யசாரும எததிதர ததசான்றவேயில்ளல. அது என்
வேநீட்டிதலதய நதிகழ்ந்தது.
அகததி வேசாழ்வேயில் வேயிருந்துக்கு வேர யசாருமெதில்ளல.
தகசாதவேந்தர்கள கடளமெ தகட்க வேந்தசார்கள குருக்கள வேடிவேயில் தபசான
கதிழளமெ.
அவேர்கள அவேசரகசால யுத்தநதிததி என்
வேயிருப்ளப அறதியசாமெதல ஐந்நூறு
மெசார்க் என எழுததி ரசசீது தந்தசார்கள.
இளவே யசாவும கசாட்சதியுருவேசாகதின.
கண்களள இருள முழுளமெயசாக கவ்வேயியது.
நசான் மூர்ச்ளசயசாதனன்.
நதிளனவு ததிருமபயியதபசாது ஒரு ளவேத்ததிய சசாளலக்கட்டிலதில் கதிடப்பது
புரிந்தது.
கண்மணததிதர என் மெழளல ஓடியசாடுவேது புலப்பட்டது.
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வேயிழதிகளளக் கசக்கதி மெமீண்டும பசார்ளவேளயக் குவேயித்ததன்.
கண்ணநீர் மெட்டும நதிஜமெசாகதியது.
வேயிழதிகளள இறுக மூடிதனன்.
மெளனவேயியயின் ஞசாபகம பயின் மதசாடர்ந்தது.
அகத்தடியசாள மமெய்தநசாக...
அவேள இறக்கமெசாட்டசாள தன் மெழளலயயின் உடளலப் பசார்க்குமவேளர.
ளவேத்ததியசசாளலக் கட்டிளலவேயிட்டு எழ முயன்தறன். முடியவேயில்ளல.
உடல் பலவேநீனப்பட்டுப் தபசாய்வேயிட்டது.
மெமீண்டும என் மெழளலயயின் தபச்மசசாலதி மசவேயிகளளிற் பட்டுத் மதறதித்தது.
இப்தபது கண்களளில் இருந்து நநீர் வேரவேயில்ளல.
வேரண்ட பசார்ளவேளய சசாளரத்துக்கூடசாக மவேளளியயில் மசலுத்ததிதனன்.
வேசானத்ததில் முழுநதிலவு வேட்டமெதிட்டது. அது என் மெழளலயயின்
நதிர்மெலமெசான ததசாற்றத்ளத உரித்து ளவேத்தசாற்தபசால கசாட்டி நதிற்க.
என் வேசாய்மெட்டும ஆவேநீன மெளழ மபசாழதிய இல்லம வேநீழ...? என
முணுமுணுக்க வேயிழதிகள பனளித்தன.

பததிவுகள மெசார்ச்  2004 இதழ் 51
srirangan@T-Online.de
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86. தவம் - ததிலகபதொமதொ (சதிவகதொசதி)
 
கதிடக்கும கல்
சசாபம தந்ததசாய் உன்
சசாணக்கதிய சதிரிப்பு
கட்டிய தசாலதிக்கசாய்
உளடளமெ ப் மபசாருளசாய் எளன 
சந்ததித்த உன்னளிடமெதிருந்து
வேயிதமெசாசனம தந்த வேரமெசாய்
என் சதிந்ததிப்பயின் ததித்ததிப்பு
கசாலசால் தநீண்டி
மபண்ணசாய் மெசாற்றும 
அவேதசாரம நசாடசாது
களலளய மநஞ்சதில் மகசாண்டு
சதிளலயசாய் மெசாற்றும 
சதிற்றுளளிக்கும
தசாங்கதிய ளகதனுக்கும
கசாத்ததிருக்கும என் தவேம

ஏப்ரில் 2002 இதழ் 28 -
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87. எங்வகதொ இருக்கும் கதிரகவதொசதிக்கு... - வ.ந.கதிரிதரன் -

முகமெதில்லசாத மெனளிதர்களளிற்கசாகவும
வேயிழதியயில்லசாத உருவேங்களளிற்கசாகவும
கவேயிளதத் தூது வேயிடுப்பர். ஆயயின், யசான்
அவேர்களளிற்கல்ல நண்பசா! உனக்குத்தசான்
அனுப்புகதின்தறனளிச் மசய்ததிதளன.
உன்ளன நசான் பசார்த்தததில்ளல.
பசார்க்கப் தபசாவேதுமெதில்ளல.
உனக்கும எனக்குமெதிளடயயிதலசா
ஒளளியசாண்டுச் தளடச்சவேர்கள.
'கசாலத்ததின் மெசாய' தவேடங்கள.
ஆயயின் நசான் மெனந்தளர்ந்ததிடவேயில்ளல.
மெனந்தளர்ந்ததிடவேயில்ளல.
மெனந்தளர்ந்ததிடவேயில்ளல.
நதிச்சயமெசாய் நசானுளன நமபுகதின்தறன்.
எங்தகனுதமெசாரிடத்ததில்
நநீ நதிச்சயம வேசாழ்ந்துமகசாண்டு தசானளிருக்கதின்றசாய்.
ஆம!
வேசாழ்ந்துமகசாண்டு தசானளிருக்கதின்றசாய்.
கசாடுகளளில் , குளககளளில் அல்லது
கூதற்குளளிர்படர்வேளரகளளில்
உன்
கசாலத்ததின் முதற்படியயில்...
அல்லது
வேயிண்மவேளளியயில் மகசாக்கரித்து
வேநீங்கதிக் கதிடக்கும மெமெளதயயிதல..
சதிலதவேளள
தபசார்களளினசாலுந்தன் பூதலந்தளனப்
மபசாசக்கதிச் சதிளதத்தபடி
அறதியசாளமெயயில்...
ஒருதவேளள
அததியுயர் மெனத்தன்ளமெ மபற்றமதசாரு
அற்புதவுயயிரசாய்...
ஆயயினும உன்னளிடம நசான்
அறதிய வேயிருமபுவேது ஒன்றதிளனதய..
'புரியசாத புததிர்தளனப் புரிந்தவேனசாய்
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நநீயயிருப்பயின்
பகர்ந்ததிடு.
கசாலத்ளத நநீ மவேன்றளனதயசா?
அவ்வேசாமறனளின்
அளதமயனக்குப் பகர்ந்ததிடு.
பயின் நநீதய
நமமெவேரின் கடவுள.
கசாலத்ளத கடந்தவேர் ததவேர், கடவுமளன்பர்
நமமெவேர்.
இன்னுமமெசான்று தகட்தபன்.
இயலுமமென்றசா லதியமபயிடு.
இவ்வேசாழ்வேயில் அர்த்தமுண்தடசா?
இதளன நநீ அறதிந்தளனதயசா?
உண்மடனளில் அர்த்தம தசாமனன்ன?
சதிலர்
அர்த்தமெற்ற வேசாழ்மவேன்பர்.
யசான்
அவ்வேசாறல்லன்.
அர்த்தமதளன நமபுபவேன். ஆயயினும
அதளனயயிதுவேளர அறதிந்ததிதலன்.
அதளன நநீ அறதிந்ததிடின்
அதளனயயிங்கு வேயிளக்கதிடு.
அது தபசாதும!
அது தபசாதும

88.  எழுக அததிமதொனுடவர! - வ.ந.கதிரிதரன் -

'கசாங்ரீட் '! கசாங்ரீட் '! கசாங்ரீட்' சவேர்கள!
கததிருறதிஞ்சதிக் கனலுததிர்த்ததிடுங்
களளங்கரவேற்ற மவேண்பரப்புகள.

'சசீமமெந்து' சதிரிக்கும நளடபசாளதகள.

அஞ்சசா மநஞ்சத் தூண்களளின்
அரவேளணப்பயில்
மெயங்கதிக் கதிடக்கும
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இட மவேளளிகள.

வேசாயுப் பளடகளளின் வேடிகட்டலதில்
வேடியுமுஷ்ணக் கததிர்கள.

இளடயயில் சழன்று வேநீசம வேசாயுத்ததவேன்.
மசயற்ளகயயின் தசாக்கங்கள மசறதிந்ததிட்ட
படர்ந்ததிட்ட
இயற்ளகயயின் ததக்கங்கள.

பனளித் துளளிகளளின் குமெதிண் சதிரிப்பயினளில்
சதிலதிர்த்ததிடும
புல்மவேளளிகள பற்றதிய கற்பளனகள,
கனவுகளளில், நநீலப்படுதசாவேயின் கசீழ்
நதிலமெடந்ளத குளளிர்ந்து கதிடப்பசாள.

தளலகவேயிழ்ந்து அரவேளணக்கும
வேயிருட்ஷக் கன்னளியரின்
இளநளககள.

மெரங்களளில் புல்மவேளளிகளளில் மெந்ளதகளசாகக்
குழுக்களசாகக் குளககளளில்
நடுங்கடிக்குமெதிருண்ட இரசாவேயினளில்
நடுங்கதி மெதின்னளிடுமமெசாளளியயினளில்
மெருண்டு மகசாட்டிடும மெளழயயினுள
சருண்டு
புரியசாத மபசாழுதுகளளில்
பதுங்கதிக் குடங்கதித் மதசாடர்ந்ததிட்ட
ஆததிப்பயணங்கள.

இயற்ளகயயின் தசாக்கத்ததினுள
இலங்கதிட்ட  வேட்டங்களளில்
மெயங்கதிக் கதிடந்த வேசாழ்க்ளகச்
சக்கரங்கள.  

இனளிய
அததிகசாளலப் மபசாழுதுகள அளவே.
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எழதில் மகசாட்டிய இன்பப் மபசாழதில்களசா ?

வேயிஞ்ஞசானத்ததின் இறுமெசாப்பயில்
வேயிண்மவேளளியயில் மகசாக்கரித்து
வேநீங்கதிக்கதிடக்கும மெசானுடத்ததின்
மநஞ்சதினளிதலசா.......

ஆ....அந்த அளமெததி! அந்த இனளிளமெ!
எங்தக ? எங்தக ? அளவேமயல்லசாம
எங்தக ? ஐதயசா..அளவேமயல்லசாம
எங்தக தபசாய் அடிதயசாடு மதசாளலந்தனதவேசா ?
மபசாறதி கக்கும புளகயயினளில் சவேசாசம முட்டி
புளகந்ததிட்ட வேர்க்கப் தபசார்களசால்
நதிளலகுளலயும ககனத்ததில்
குண்டுகளளின் தசாண்டவேம.

அச்சமெதின்றதிப் பறந்த ஆருயயிர் நண்பர்கதள!
நளக தவேள நநீந்ததிச் சகதித்த என்னருளமெத் ததசாழர்கதள!
மதன்றலளணப்பயில் தூங்கதிக் கதிடந்ததிட்ட
வேயிருட்சத்துக் குழந்ளதகதள!
ஆறறதிவேசால் நதிளலகுளலந்து
நதிற்கும பயிரிய சதிதநகதிதர்கதள!
வேளர்ச்சதி தந்த வேளர்ச்சதியயிதலசா... ?

வேயிரக்ததி! அளமெததியயின்ளமெ! ஆங்கசாரம!
தபசார்! தபசார்!தபசார்!
தபசாமரன்றசால்..தபசார்! தபசார்! தபசார்!

ஆ....

வேளர்ச்சதியயில் வேயிட்ட வேழுதசாமனன்ன ?
வேளர்ச்சதியயில் வேயிட்ட வேழுதசாமனன்ன ?
வேளர்ச்சதியயில் வேயிட்ட வேழுதசாமனன்ன ?
வேழுதசாமனன்ன ? வேழுதசாமனன்ன ?
வேழுதசாமனன்ன ?

ஆ..அந்த
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அளமெததி!அளமெததி!அளமெததி!
அன்பு!அன்பு!அன்பு!\இனளிளமெ!இனளிளமெ!இனளிளமெ!
அததி மெசானுடதர!

எங்கு தபசாமயசாளளிந்தநீர்?
நநீர்! எங்கு தபசாமயசாளளிந்தநீர்?
நநீர்! எங்கு தபசாமயசாளளிந்தநீர்?

89. ஆதச! - வ.ந.கதிரிதரன் -

அர்த்த ரசாத்ததிரியயில் அண்ணசாந்து பசார்த்தபடி
அடியற்று வேயிரிந்ததிருக்கும ஆகசாயத்ளதப் பசார்ப்பததிதல
அகமெதிழந்து தபசாயயிடுதல்அடிதயனளின் வேழக்கமெசாகும.

கருளமெகளளில் மவேளளிகளளிதல
கண் சதிமெதிட்டும சடர்ப்மபண்கள
தபரழகதில் மெனமதசான்றதிப்
பயித்தனசாகதிக் கதிடந்ததிடுதவேன்.

நத்துக்கள கத்ததி வேயிடும
நளளளிரவேயில் சதித்தம மெறந்து
மசசாக்கதிடுதவேன்.

பரந்ததிருக்கும அளமெததியயிதல பரவேயி வேரும
பல்லதிகளளின்
மமெல்மலசாலதிகள தகட்டபடி
ளபத்ததியமெசாய்ப்படுத்ததிடுதவேன்.

இயற்ளகயயின் தபரழகதில்
இதயம பறதிமகசாடுத்தத
இருப்பமதன்றசால் அடிதயனளின்
இஷ்டமெசாகும.
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90.  வவிடிதவள்ளளி -  வ.ந.கதிரிதரன் -

அததிகசாளல மமெல்லதிருட்தபசாதுகளளில்
அடிவேசானளில் நநீ மமெளனளித்துக்கதிடப்பசாய்.

படர்ந்ததிருக்கும பனளிப்தபசார்ளவேயயினூடு
ஊடுருவுமுந்தன் நலதிந்த ஒளளிக்கசீற்றதில்
ஆதரவேற்றமதசாரு சடரசாய் நநீ
ஆழ்ந்ததிருப்பசாய்.

வேயிடிவு நசாடிப்தபசார் மதசாடுக்கும
என் நசாட்ளடப்தபசால்.

வேயிடிவேயின் சதின்னமமென்று கவேயி
வேடிப்தபசார் மெயங்கதிக்கதிடப்பர்.

ஆயயின்
சதிறுமபசாழுததில் மெங்கலதிற்கசாய்
வேசாடிநதிற்கும உந்தன் தசசாகம
புரிகதின்றது.

அததிகசாளலப்மபசாழுதுகளளில்
தசசாகதித்த உந்தன் பசார்ளவே
படுளகயயிதல,

என் மநஞ்சதினளிதல
மகசாடுமெதிருட்கசாட்டில் தத்தளளிக்கும
என் நசாட்டின் , என் மெக்களளின்
பனளித்த பசார்ளவேகளளில் படர்ந்ததிருக்கும
தவேதளனதசான் புரிகதின்றது.

என்றதிவேர்கள தசசாகங்கள தநீர்ந்ததிடுதமெசா?

என்றதிவேர்கள வேசாழ்வேயினளில் வேயிடிவு 
பூத்ததிடுதமெசா?

வேயிடிவேயிளன வேழதிமமெசாழதியும
சடர்ப்மபண்தண! வேழதிமமெசாழதிந்ததிடுவேசாய்
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91.  பதொர்த்துக் களளித்ததிடவவ!  - பதொ.வதவவந்ததிர பூபததி

இலக்கதியங்களளின்
கர்ப்பப்ளபதய
எழுந்து வேசா !

உன் மெமீது
பசாரம சமெத்ததிதய
தசசார்ந்து தபசானது
எங்கள உடலும மெனமும !

நநீ மெட்டும 
உனது பசாரச் சதிலுளவேகளளின்
உ Sணமெறதியசாமெல்
தபசாலதிக் களளிப்பயில் உளன மெறந்த படிதய !

மெசாரீச மெசான்களளின்
தபசாலதி தவேடங்களளில்
ஏமெசாற்றப் பட்டசாய்
உன்ளன
சசீளதமயன்று தபசாற்றதிதனசாம !

துச்சசாதன வேயிரல்கள
உன்னளில்
அக்னளிக் களணகள வே நீசதி
ளட அவேயிழ்க்ளகயயில்
பசாஞ்சசாலதி என்று பரவேசப் பட்தடசாம !

அகலதிளகயசாய் நநீ
கல்லசாய்ப் தபசானததில்
ளகயசாலசாகசாத
மகபௌதமென் நசாங்கள
சசாபம மகசாடுத்து சந்ததசாசப் பட்தடசாம !

எலுமளபத் ததின்னும
எச்சதில் லத்ததிகள
உன்னளில் கருத்தரிப்பு
நடத்ளதயயில்
கண்ணயியம தபசதி
ஊர்வேலம நடத்ததிதனசாம !
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உன் மெமீது பசாரம சமெத்ததிதய
தசசார்ந்து தபசானது
எங்கள உடலும மெனமும
நநீ மெட்டும
பசாலூட்டுதலதில் பரவேசமெளடந்த படிதய
கசாளலயயில் வே நீடு ததிருமபும கணவேனுக்கும
கசாத்ததிருக்கும அனுசூளயயசாய் .. .. .. 

உணர் !

பளழய படிதய
மெமீண்டும தவேமலடு
உனது தவேளடயசாடுதலதில்
உளன மெறுக்கும
அளனத்தும மெடியட்டும !

இல்ளலதயல்
மெமீண்டும ஒரு முளற
பசார்த்துக் களளித்ததிடதவே
தவேண்டும வேரம தகட்தபசாம
கசாளளியயிடம

kousick2002@yahoo.com

பததிவுகள, ஏப்ரல் 2004 இதழ் 52
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92. தற்கதொல மனைளிதன்! - - எம்.ஏ.சலதொம் -

வேசாழ்க்ளக எனும கசானல் நநீரில் 
ஒளளிர்கதின்ற குருட்மடசாளளிளய
அளமெததி என எண்ணுகதின்ற
பகுத்தறதிவு மெனளிதன் நசான்.

அழகு ஓவேயியத்ததில் 
மெனத்ளத பறதி மகசாடுத்து 
உட்கருத்ளத உணரசாமெல்
குதூகலதிக்கும மெனளிதன் நசான்.

கந்தலசான பசாய் தன்னளில் 
உறங்கதி வேந்த கனவேயினளிதல 
ததனும பசாலும அருந்துகதின்ற
மசருக்குளள மெனளிதன் நசான்.

கசாலதிருக்க நடவேசாமெல் 
கரமெதிருக்க பற்றசாமெல்
கண்ணயிருக்க தநசாக்கசாமெல் 
மசவேயியயிருக்க தகளசாமெல் 
அழுது புலமபுகதின்ற
அததிசய மெனளிதன் நசான்.

சடுகதின்ற பனளிளய 
கசக்கதின்ற கனளிளய 
மெணம வே நீசம முளளள
குளளிர்கதின்ற மநருப்ளப
புழுததி மெதிகு நதிலளவே
மெனமுவேந்து ஏற்கதின்ற 
புததிர்மெதிகு புததிய மெனளிதன் நசான்.
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93. தஹக்கூக் கவவிததகள்: மதின்வவிசதிறதி! தவீக்குச்சதி! கண்ணைவீர் முத்துக்கள்! - 
எம்.ஏ.சலதொம்

1.     மவேப்பத்ளதத் தசாங்கதி குளளிளமெ தந்தது 
      நநீ உறங்க அது ஆடியது 
      மெதின்வேயிசதிறதி!

2.     தளல கனத்து நதின்றது 
      தளல குனளிந்ததும அழதிந்து வேயிட்டது 
      தநீக்குச்சதி!

3.     இதயத்துள வேலதி 
      பயிரிவேயின் மவேளளிப்பசாடு
      கண்ண நீர் முத்துக்கள
 

moulana@eth.net 

பததிவுகள மெசார்ச் 2004, இதழ் 51
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94: தனைளிதம!  - தநப்வபதொலதியன் (சதிங்கப்பூர்)

தனளிளமெயுடன்
தபசமமபசாழுது
எப்மபசாழுதும
மமெளனமெசாய் நசான்......

சத்தமெசாய் அது !

ஆயயிரம நசாக்குகள
சழற்றதி
அபயிநயம கசாட்டும
அந்த
அடவுகளளின்
சூட்சமெம
எப்மபசாழுதசாவேது மெட்டுதமெ
எனக்குள பயிடிபடும......

மநஞ்சம பயிளந்து
புளதத்த வேயிளதகள
முளளத்துக் கதிளமபும
பயிரசவே வேயிரிசல்களளில்
கத்தசாமெல் ஜனளிக்கும
தனளிளமெயயின் வேயிருட்சம !

வேயிழுதுகளசாய் சதில சமெயம...

தவேர்களசாய் சதில சமெயம...

என்ளனப் புரட்டிப்
பததியம தபசாட்டபயின்
யசாருக்தகசா
வேயிளத புளதக்க
சத்தமெதிட்டு பயிரியும
தனளிளமெ.

kavingarnepolian@yahoo.com.sg       

பததிவுகள, மெசார்ச் 2004 , இதழ் 51
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95. யதொதனை பதொர்த்த குருடர்கள்!  - வ.ந.கதிரிதரன் -

யசாளன பசார்த்துப் மபருமெதிதமுறும
குருடரிவேர்.

கசாளலப் பசார்த்துரமலன்பசார்..

கசாளதப் பசார்த்துச்சளமகன்பசார்.

முழுவுரு அறதிதற்கு
முயலசார். ஆயயின்
முற்றுந் மதரிந்ததசாய்
முரசளறவேசார்.

மசசால்லதின் மபசாருளறதியசார்.

ஆயயின் மசசால்லழகதில்
மசசாக்கதி நதிற்பசார்.

'இஸம' பல பகர்வேசாரசாயயின்
'இஸம' புரியசார்.

குழுச் தசர்த்துக்
குளளிர் கசாய்வேசார்.

இருப்தபசா தற்மசயல். 

தற்மசயலுக்குள 
இவேர்தம
தற்மசயற் தந்ததிரம தசான்
என்தன!

நதிளலயற்றதனுள
நதிளலப்பதற்கசாயயிவேர்
தபசாடும ஆட்டம தசான்
என்தன!

புரிந்து மகசாளளப்
படிக்கசார்.

அறதிந்து மகசாளளப்
படிக்கசார்.

புலளமெ பகதிர்வேதற்கன்றதிப்
பகர்வேதற்கசாய்ப்
படிப்பசார்.

ஆளன பசார்க்கும அந்தகதர!
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தனளியறதிளவே
இளணத்தறதிய என்றுதசான்
முயல்வே நீர்?

பததிவுகள,  மெசார்ச் 2004, இதழ் 51
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96. புறச்சூழலதில் அகக் குரல்கள்! -  ததிலகபதொமதொ 
 

கரிசல் மெண்
இறுக்கங்கள துவேண்டு
தூசசாய் உததிரத் துவேங்கதியயிருந்தது
எப்பதவேசா மபய்த தூறல்
தந்த நமபயிக்ளககளளில்
ஏதரசாட்டப் பட்டிருந்த வேரித் தடங்கள

ஒற்ளறக் கருதவேலம
தசாங்கதியயிருந்த வேறட்சதியயிலும
தவேறசாது பூத்ததிருக்க
ஆடுகள
முன்னங்கசால்கள உயர்த்ததி
முயலும கருதவேலங்கசாய் கடிக்க

பறளவேயயின் எச்சங்களளில் இருந்து
தவேர் ஊன்றதி வேயிழுது பரப்பயி
நதின்றதிருந்த ஆல மெர நதிழலதில்
என்னளில் தகசாயயில் அளமெத்துக் கதிடந்த 
பதடறதியமமெனுக்கு பளடயலதிட 
மபசாங்கும மபசாங்கலுக்கசாய்
மநருப்தபசாடு எரிந்து மகசாண்டிருந்தசாள 
கரிசல் கண்ணகதி

அவேளளிட்ட மநருப்பும,

அரிசதி கழுவேயி ஊற்றதிய நநீரும
ஒன்றசாய்த் தசாங்கதிய நசானும
அவேளும
அவேளமபயர் தசாங்கதிய கண்ணகதியும
இங்கு ஒன்றசாய் உலசாவே

புறச் சூழலதில் 
நதிளறந்து கதிடந்த இளரச்சல்களுக்கதிளடயயில்
என் அகக் குரல்
தகட்கதவே இல்லசாது தபசாயயிற்று
தப்பயித் தவேறதி அளமெததியயின் இளடயயில்
தகட்டு வேயிடுகதின்ற குரலும
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அவேரவேர் வேசததிக்கசாய்
மமெசாழதிமபயர்ப்பு  மசய்யப்பட்டு
மசசால்லதிய மபசாருளகள
உணரப்படசாது கல்லளறக்குள உயயிதரசாடு 

மவேப்ப மவேளளிச்சத்ததில் 
எனக்கு கசாணக் கதிளடத்தது 
அவேள மெனக் குரல் 

என் குரலும 
அவேளளின் மசவேயி ஏறலசாம
நமபயிக்ளககளளில்
என் மெனம உரத்து தபசதியது
மமெபௌன மமெசாழதியயில்

ஊன்றதிய குத்துக்கசால்களளில் எல்ளலகளளிட்டு  
பத்ததிரமமெழுததி வேயிட முடியசாத
நமபயிக்ளககள  தந்ததிருந்த வேசாழ்வேயில்
கசாற்றும, நநீரும, ஒளளியும, மநருப்பும

வேசாய்க்கசாது தபசாயயிருந்த வேசாழ்தவேசாடு
வேரப்புகளசால் உடல்கள மெட்டுமென்றதி
உணர்வுகளும 
தகர்க்கப் பட்டுக்கதிடக்க

மெகதிழ்ந்து  மபற்ற வேரங்கள
அறுவேளடயசாகதி 
எவேர் ளகச்சரக்கசாகதவேசா தபசாயயிருக்க
நதிரப்பப் படுகதின்றன
சசாபக் கழதிவுகள உரங்களசாய்

எனக்குள நநீர் கருப்ளப வேசாசமெதிருந்து
பயிறப்மபடுத்து ஓடியது
தன் பசாளத தன் ததடல் வேழதியயில்

என்னளில் தவேரூன்றதி இருந்த மெரங்கள
தன் சவேசாசக் கசாற்றதில்
வேளளியயின் சவேசாசமெசாகதி
வேளலகளுக்குள சதிக்கசாததசாய்
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எல்லசாமெசாக நசானளிருந்தும
எதுவும எனதசாயயில்லசாது
எவேருக்தகசா ஆகதியயிருக்க

புறச்சூழலதில் ஒலதித்த என் அகக் குரல்
அவேளுக்கு மெட்டும அர்த்தமெசாகதியயிருந்தது
தநர் தகசாட்டும பயணத்ததில் 
இருவேர் ததிளசப் பயணமும ஒன்மறன்பதசால்

எனக்கசாகவும தசர்த்து குலளவேயயிட்டசாள
மபசாங்கலதிட்டு பயிரித்து தபசாட்டிருந்த
மூட்டியயிருந்த கணப்பு
நநீறு பூத்துக் கதிடந்தது
 

உறங்கதிக் கதிடந்த மநருப்பு
கண்ணயில் பட
தசான் மகசாண்ட மபயர்க்கசாரி
கூடல் எரித்த பூமபுகசார் கண்ணகதி
குளளிர்ந்தபடி
அவேள கண்மனததிரில் வேந்தசாள

கன்ண்று எரித்த மெதுளர 
மெறந்து தபசானசார்கள
சதிதற எறதிந்த சதிலமபு
நதிளனவேயிலதிருந்து சதிதறதிப் தபசானது

மதறதித்து வேயிழுந்த 
இரத்தகண்ண நீர் மெசாணயிக்கங்கள
மவேளுத்துப் தபசானது

மபண்ணசாய் அளடயசாளம மவேறுத்து
நநீ பயிய்த்து எரிந்த 
மபண்ளமெயயின் சதின்னம மெட்டும
அக்னளி சமெந்து வேந்து வே நீழ்ந்த தபசாதும
நதிளனவுகளளின் வேக்ர கசாற்றததி
கனன்ற கங்ளக கரியசாக்கதி 
சசாததித்ததசாய் தபசதித் ததிரியும
சததிக் கூட்டம
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வேளரந்தது மெமீளச என்றசாலும
முகம பூசதியது கரிஎன்றுணரசாது
ததிருகதி எரிய தசளல வேயிளக்கதினசால்
அளதயும வேயியசாபசார தமெளடதயற்றும
மெசானுடம மெறந்தவேர்கள
 

மெங்ளகயயின் அகக் குரல்
மநறதித்தும
மெண்ணயின் புறச் சூழலும
பறதித்தும
மசசாத்தசாய் மெசாற்றதிவேயிட எத்தனளிக்கும
எத்தர்கள தசர்ந்த்து எரிக்க இன்று
வேயிழதி வேழதி மநருப்பு 
தபசாதுமமென்றுணர்ந்ததிருந்தசாள

கசாற்றதின் ஈரமும ,மெண்ணயின் ஈரமும 
மெறந்து உலர்ந்து கதிடந்த புற்கள
பற்றதி கசாட்டுத் தநீயசாய் எரிக்க
வேண்ணம ஏழு கசாட்டும 
ஒளளி புகுந்த ஈரம சமெந்த 
வேயிழதி மகசாண்டிருந்தசாள

பசாண்டியளனயும ,தகசாவேலளனயும
மெணயிதமெகளல கண்ட உதய குமெசாரர்களளயும
ஈரம தசாங்கதிய வேயிழதிகள 
துளளிர்க்க ளவேத்து கடந்தத தபசாயயிருக்க

கருளமெ சமெந்த சசாமபல்
ளவேத்மதன்ன மசய்ய
தளல வேசாளழ இளலயயில் பரிமெசாறதிய
மபசாங்கதலசாடு தகளவேயிகள
மநருப்பயில்லசா மநருப்பயில்
சளமெத்துக் மகசாண்டிருந்தது
மெசானுடத்ளத

mathibama@yahoo.com
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97. வருகல் ஆற! - தநப்வபதொலதியன் (சதிங்கப்பூர்)

கதிழக்தக களப்பு
வேடக்தக வேன்னளி
நடுதவே பதட்டமெசாய்
வேருகல் ஆறு.

களரதயசார அததிர்வுகள
கண்களுள அபசாயமெதிட
கண்ண நீர் நுளரப்புடன்
வேருகல் ஆறு.

இளல தளள
சமெந்த
என் தமெல் உடமபயில்
இனளி
தளல பல வேயிழுதமெசா ?

என்தற ததிகதிலுடன்
வேருகல் ஆறு.

ஆண்டசாண்டு வே நீரம
அர்த்தமெற்றுப் தபசானசால்
மெமீண்டும அகததியசாகும
ரத்தச் சகததியசாகும
வேருகல் ஆறு.

கூட்டமெசாய் கட்டிய
தகசாட்ளடயயில் ஓட்ளடயசா ?

தவேண்டசாம......

தவேட்ளட நசாய்களளின்
வேயிருந்தசாகதிப் தபசாகும
மவேட்கதியபடிதய
வேருகல் ஆறு

புரட்சதியும
இயக்கமும
மபசாய்யசாகதிப்தபசானசால்
தபசாய்ச் தசர்ந்த
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தபசாரசாளளிகளுக்மகன்ன பததில் மசசால்ல ?

என்தற புலமபலதில்
வேருகல் ஆறு.

தபசாரசாளளித் தசாகம
மெசாறசாகதிப் தபசானசால்
வே நீணசாகதிப்தபசாகும
வேருகல் ஆறு.

தண்ணநீரின் இடதமெசா
தமெதிழ் ரத்தமெசாகும
தவேயிப்பயினளில்
பயத்துடன்
வேருகல் ஆறு.

நண்டுக் களதயசாய்
துண்டு படசாமெல்...

ஒதர ஒலதியசாய்
ஓளச முழங்க...

மகஞ்சதிக் கதறுது
வேருகல் ஆறு. 

kavingarnepolian@yahoo.com.sg 
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98. மனைதச உதடத்ததறதிய பத்துக்கும் வமற்பட்ட வழதிகள்! - மதொலததி

தவேண்டியளழ! வேயிருப்பம மசசால்லசாதத!

யசாதரசா இடம மபற்ற கனளவே வேயிவேரி
வேலதிக்கதிறதசா என்று பசார்க்கசாதத!

பயிறர் எவ்வேளவு மெகத்தசானவேர் 
என்று பயிரித்துப் பகர்
என் மெகத்ளத யசாருக்குச்மசசான்னசாய்
என்று மதரிவேயிக்கசாதத!

எப்தபசாதும பயிறருக்கசாக என்ளன அழளவே!

மெண்டியயிடளவே!

நசான் அழுமதபசாது மதசாளலந்து தபசா!

கசாதல் மசசால்லு!வேயிவேரம மசசால்லசாதத!

எந்த நதிளலயயிலும.

சதசா தபச எழுது சதிரி என்று வேற்புறுத்து!

எந்தப் பததிளலயும ஞசாபகம மகசாளளசாதத!

உருக்கங்களள மெறந்து தபசா!

தகவேலதில் முரளண மெட்டும புளனந்து
மெமீட்டு தடியசால் அடி!

உடமபயில் துவேண்டு துடிக்க அனுபவேயி!
உடமபயில் புண்ணசாக்கதில்ளல என்று தத்துவேம தபச!

கசாதலதிக்கதிதறன் என்று மசசால்லு ததினமும.

இல்லதவே இல்ளலயசாகதி இயங்குநதிமெதிடநதிமெதிடமும.

வேசாழ்க்ளக வேயிளளிமபயின் எங்கதிருந்ததசா 
ஆததிமூலதமெ! என வேயிளளிக்குமதபசாது
தபசார்ளவேக்குள புரண்டு களளித்துறங்கு!

மெறுநசாள ஒன்றுமெதிருக்கசாது என்று 
நநீ அறதிந்ததிருந்தளதச் மசசால்லு.

என்றுமெதிருக்கசாத உன்ளன 
நசான் அறதிந்தளத மெறந்து.

தநரமெதில்ளல என்று மசசால் உடன்
உண்ட தபசாகங்களளப் பட்டியலதிடு
சசாவேகசாசமெசாய்.

கணங்களளக் மகசாண்டசாடசாதத!

மெனத்ளதப் பத்துக்கும தமெற்பட்ட 
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வேழதிகளசால் சமமெட்டியசால் அடி!

என் சவேத்ளதப் பசார்க்க வேரசாதத!

சதிரமெம எதற்குஉனக்கு?

நசான் தசாதன உன்ளன தநசதித்ததன்!

malathi_n@sify.com

பததிவுகள, ஜஜூன் 2004, இதழ் 54
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99. கதொனைல்நவீர் வவட்தட!  - பவிச்சதினைளிக்கதொடு இளங்வகதொ(சதிங்கப்பூர்)

ஆததியும அற்ற
அந்த நசாளளிலதிருந்து
அமெமீபசாவேசாகதி
அவேதசாரங்கள எடுத்து
நநீ
நசாங்கள
இளணயசா இளடமவேளளியசாதனசாம

அந்தமும அற்ற
அந்த நசாளவேளர
அப்படிதய...

எங்களுக்கதிளடதய 
எத்தளனதயசா தகசாடுகள

நதிருவேசாணம மதசாளலந்தததிலதிருந்து
வேர்ணங்களள அப்பயிக்மகசாண்தடசாம

மவேற்றதிடத்ளத
இருளசாள நதிரப்பயிவேயிட்தடசாம

மூல வேயலதில்
பசார்த்தநீனளியங்களளப்
பயயிர்மசய்ததசாம

ஒருமுளறகூட
நநீ மவேளளிக்கசாட்டிக்மகசாளளசாதவேளர
கசானல்நநீர் தவேட்ளடயயில்
பற்றதித்தசான் எரிதவேசாம
மவேடித்துத்தசான் சதிதறுதவேசாம
    
ilango@stamford.com.sg

பததிவுகள தமெ 2004, இதழ் 53
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100. மரமல்லதிதககள்! - மதொலததி! -

நநீண்ட தகசாசங்களசாட 
மெணத்ததினசால் மூச்சதிளழயும 
எட்டசாத உயரங்களளின்  
மெரமெல்லதிளககளும

ததடித்ததடி முட்டிவேயிட்டு
மெமீளசாத மகசாஞ்சல்களும
தூங்கு மூஞ்சதி மெரநதிழல்கள
ஒதுக்கதின மசத்ளதகளும 

கபயினத்தடுக்குகளளில் 
கறுத்துக் கதிடந்துறங்கும
மவேளளளிப்பசாத்ததிரங்களும
தசாலதிளய மூழ்கடிக்கும 
முளலத்துளறத்தடங்களும

மவேளளிநசாடு மசன்ற மெகள 
வேயிட்டுச்மசன்ற புடளவேகளும 
மெதின்னளியமும எண்ணயியமும 
மெதிததித்துப் புறக்கணயித்த 
மெனக்கணயிதங்களும 
'நசான்'களும.

[மெரமெல்லதிளககள2003 மதசாகுப்பயிலதிருந்து] 

malathi_n@sify.com
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